






তেজোময়ী । 
( মিলনান্তক নাটক।) 

০০৯২৬0৯১০০০ 

শ্ীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রণীত। 

১৩০৭ 

ঞ শাস্তি-যন্ত্ে 
শ্রদধারকানাথ 71) দ্বার! মুদ্রিত। 

“স্বাস্রাচস্ব্যযপগ্াব্হতস্য গ্যাস 

দশ আনা মাত্র। 





উৎসর্গ পত্র। 

সে বেসে দিনের কথা যে দিন যোগেশ, 

কবিত্ব-কাকলীমোর হদয়ে ভোমার 

খেলাইত সুমধুর ভাবের আবেশ ; 
উৎসাহ প্রদীপ দীপ্ত করিতে আমার 

ক্ুদ্র, আশ! নিরাশায় গোধুলী-আধার 

হৃদয়-জগতটুকু ।-_ প্রেমের নয়নে 
চাহিতে আমার পানে বলিতে আবার 

কতই আঁশার কথ! তৃষার্ত শবণে। 

সে যে সে দিনের কথা_ভূলিব কেমনে ? 
দেবতার তুমি আজ_পকলি তোমার 
সুন্দর, মহত, দৈব__যোগ্য দেবতার |. 

ও ক্র পৃথিবীর জীব-_সকলি আমার 

তুচ্ছ ঘুণা, অপবিত্র_কালিমা আধার । 

কল্লন! জর্গীয় কিন্তৃ-্থষ্টি কল্পনার, 
কুরূপ স্ুরূপ হোক, নহে পৃথিবীর । 

ঠেইরে সাহসী আজ-_দিভে উপহার 

পবিত্র চরণ প্রীন্তে ভোর, মহাবীর, 

কাল্পনিক তেজোময়ী ক্টমিও স্থুধীর। 
ডিসির জতরলরেহউভও 



নিবেদন । 

দৈব ছুর্বিবপীকবশত্$ নিয়মিত রূপে গুচফু 
দেখিতে ন। পারায়, কতকগুলি. মুদ্রোঙ্কণ প্রমাদ 

রহিয়। গিয়াছে । প্রধান প্রধান কয়েকটা শুদ্ধ 
করিয়। দেওয়। হইল। পুস্তকের শেষ ভাগে 
গুদ্ধিপত্রে দ্রষ্টব্য। ইতি 

গ্রন্থকা রম্য | 



নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ 
গ্লুরুষ | 

ভীমপিংহ ৮" রি বুন্দেলের রাজা । 
ঘরবিন্দা *** রঃ -** রাজ্পুল। 

রসময **" তর ঈ অরিন্দের সথ। 

নর ৮ টন '** বুন্দেলের রাছমন্্ 

দরওয়ান, স্বপ্নবালকগণ, নাগরিকগণ। 

স্সী। 

ইন্দুম্খী ""* -* ঠা বুন্দেলেব রাণী. 

তেজোময়ী ০৮ উ পালিতা কন্টা 

লহরাঁ রঃ ৬... তে জামধীব সখী 

্বপ্নদেবী, গুলজার ও অন্ঠান্যু নর্ত কীগণ, 

সহটরীগণ, পরিঢারিক]। 





তাশদা 

প। 

১৮ 

র্ 

৯ 

শুদ্ধিপত্র | 

বাপ গ্থ 

বিবহিতা 

রাজহত্র ৪ 

বিপহ শক্ষতা ১ 

অঙ্গশিতভা।বে 

*লন্দান 

প্রপস্ত ৪ 

০ 
ভবিষ্য ভাবন। নাহি 

শোভে বর্তমানে 

নু 
পিয়া বল্লে 

নষ্টামীন্তে , 

নেপথো সঙ্গীভটি 

ঠা 

১০ পংক্তির থম 

2 

» প্র্ঠার 'গ্রগম পংক্তি, 
হইনে। 
শিবজ্জিত1 | 

র।জচ্ছত্র। 

বিরহ-শঙ্ষিতা | 

অজানিত ভাবে। 

নন্ দাস। 

প্রশস্ত । 

এ পৃষ্ঠার ১ম পংক্তিতে 
হইবে। 
শুধু । 

প্রিয়া বল্লে। 

নষ্টামীতে। 

২৮ পৃষ্ঠার ১৬ লাইট 

নেপথ্ো গঙ্গীত শ্রবণ 

করিয়াব” পরে হুইৰে। 



৬ চা ০ ০ 

পৃষ্টা পধাক্ত 
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৯৫ ১২ 

হইবে পিগ্যী 
উঠিছে জাগিযা 

সম্মত চুমিতে 

ডপূর হনে 

ঘুম্চ 
অপারধ 

নায় 

কেমন 

নুখশান্তি, 

কখন * 

আমি ত 

শন . 

কেনে * 

ধথা শক্কি ইচ্ছা 

এই 

নিজ্য 

শ্রান্থমন 

*॥ লী 

হই বিক্ী 
উঠিছে বাজিয়া। 

সম্মতি ২১ পংক্তির 

ণদয়েছিরঃ পরে হইবে। 

উপুব হ'য়ে। 

ঘুমুচ্চ। 
'অপরাব। 

আমায়। 

কোমল । 

মুথশান্তি। 

এখন। 

আমতবে। « 

এ অশক্ত। 

কেমন। 

যথাঁশকি ইচ্ছা। 

এই রি 

নিত্য। 

আাস্তমন1। 

চম্পা উ ঠ পা জা 



উস উজ 

তেজোগয়ী। 
প্রথম অঙ্ক | 

প্রথম চা | 

বুন্দেণ রাজ বাড়ী তেজময়ীর কক্ষ! 

তেজময়ী উপবিষ্টা, লহরার প্রবেশ। 

লহরা। কি বখ্দিস্ দিবে সই % 

তেজো। কেন? 

লহ। দি একটা শ্সম্ঘাদ দেই &ু 

তেজো। প্রাণ যন খুলে একটা আলিঙ্গন; আমার হা 
কিআছে? 

লহ। কুমারের সঙ্গে তোমার বিয়ে ! 

ভ্রেজা। (কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ পুর্বতরক ) যা? এসস 
রহস্য আম।র ভাল লাগে না। 

লহ) রহস্য ভাল লাগুক আর *নাই লাগুক, কাজত 

| ভাল লাগবে । এই আমি রাণীমার মুখে 

'শুনেছি। 
হজো। *প্রানীমার মুখে ! 

এটি ক 



লহ 

তেজোমম়ী। 

হা, তাই, রাজ| রাণীতে বসে কি কথাবার্তা 
হচ্চিল; রাজা আমায় ডেকেছিলেন। ঘরে যাব 

আর শুনতে পেলেম এক সঙ্গে«তামার ও যুব- 

রাজের নাঁম। অম্নি থেমে গেলাম । আঁড়িপেতে 

কথা শোন! আমার একটা রোগের মধ্যে, তা'ত 
জানই। 

তজৌো! এটা তোমার ভারি অন্যায় ! 

ললহ। আর ভাই, ন্যায় আর অন্যায়; এই অন্যায় ক'রে 

থাকি বলেইত আজ তোমায় সুসংবাদ দিতে 

এসেছি। গুন্লুম কি রাণী রাজাকে বল্চেন, 

“তেজোময়ী বেশ মেয়ে, রূপে গুণে রাঁজরাণী 

"হ'রার যথার্থ উপযুক্ত, তারি সাথে অরবিন্দের 

বিয়ে দাও ; আবার কোথায় পাত্রী খুঁজতে 
যাবে ?”” রাজা কি বল্লেন বল্তে পার? 

তেজো।* যাও “তোমার খেমন বুদ্ধি, একটা পালিত! 

কুম্বার সঙ্গে কুমারের বিয়ে 1”..রাজা আর কি 
বল্ব্নে। 

/ ১ 

লহ। নালো তেজ, তা নয়।. রাজা বল্লেন রাণী, 

আমি অনেক,দিন থেকেই এ কথা ভবৃচি। 

ভয়ে তোমাত্ব নিকট বলিনাই ; মনে করেছিলেন 

সাধারণ স্ত্রী লোকের তায় তুমিও বংশমর্ধযদার 
ঝ্তিমানিনী। আর অধিক শুনিতে পারি নাই। 



'(তজোময়ী। ৩ 

হানেক কাল রাজা ডেকেছেন, টুজনেরই যখন 

সন্যতিৎ তখন আর অধিক শোনবার দরকার ও নই 
মনে কয়ে ঘরে ঢুক্লুম্। আমায় দেখে কথাবার। 

থেমে গেল । কাজ করেই হা|মি উদ্ধখসে দৌড়। 

এন বধ্সিস্ দাও । 

“তজে।। (সাগ্রহে আলিঙ্গন ক'রে) রাজর।ণীর মুখে 
ঘখন এতকগা শুনেছ, তখন সুসংবাদ বটে। 

কিন্তু, বিয়ে হবে না; কুমার আমায় ভাল 

বাসেন না। 

লহ। তো'গার যেমন বুদ্ধি! রাঙ্গারাণী একমত, এখন 
আনার কুমার ভাল বাসেন না। নিয়েত, অবধা- 

রিত। তখন কিন্তু ভাই, ভাঁল বখ্সিস্ চাই। 
তেজো | আচ্ছ। রাণী হ'লে তখন ভার সখী হোঁস্। 

চল্, এখন একবু।র রেড়িয়ে আসি। 
(উভয়ের রস্থান। ) 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 

বুন্দল রাজ বাঁতী। রাণী ইন্দুমুখীর শরন কক্ষ। 

অরবিন্দের প্রষেশ। 

অর। প্রণাম চরণে মাতিঃ, আহ্বধনিছ এধে কি হেতু, 
এ 

তামণয। 



ইন্দু। 

ইন্দু 

তর। 

তেহে ময়ী। 

দীর্ঘজীবী হও. বাছ।। 

আছে গুরু প্রয়োজন তোমায় আমায়। 

ধীর শান্ত ভাবে গ্নোন বচন আমার। 

তেজন্বিনী রূপবতী তেজোময়ী বালা 

সর্বনথ| রানীর যোগ্য। তবে কেন তুমি 

অসম্মত পত্বী ভবে করিতে গ্রহণ 

তায়, আঘ।তিয়ে জনক জননী মনে । 

রূপবতী গুণবতী সত্য বটে তেজ; 

পারিনা বলিতে কৌন্ অজ্ঞাত কারণে 

মাতঃ, স্ত্রীরূপে গ্রহীতে তারে মনে মম 

ক্ষুদ্রতম ইচ্ছা নাহি হয়। 

এ ইচ্ছার 

দমনেই রয়েছে,মহত্ব। তেজোময়ী 

রূপবতী গুণবতী যদি, কোন্ হেতু তবে 
অনিচ্ছা বরিতে তারে গৃহলক্ী রূপে? 
জননীর বাক, বাপ, করোনা হেলন, 
সতীলন্নী তেজোময়ী করিলে গ্রহণ 

তারে হবে তব অশেষ কল্যাণ। 

ক্ষম মাতঃ, অবেঃধ অন্তানে। তেজোময়ী 
ভগিনী আমার, উদ্বাহ তাহারে আমি 

নারির করিতে“্কভু-বিদায় এখন | 
(প্রস্থান।.) 



উন্দু। 

তেজোময়ী | ৫ 

অর্থকি ইহার ? প্রশংসিত বূপগুণ 

(তেজোমার। অসম্মতি তথাপি বিবাহে ! 

কন্ঠা নির্বিবিশেষে, কয়িয়া পালন তেজে 

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ, কোন্ প্রাণে আজ 
স্থানান্তরে করিব প্রেরণ? বিশেষতঃ 

রানী যে/গা। সর্ববথা বালিক। ৷ কুমারের 

বিবাহ বন্ধন তেজোময়ী সনে, আমি 

স্বনিশ্চিত করিৰ ঘটন। (উচ্চৈঃস্বরে) তেজোময়ী 

নেপথ্যে । “যাই মা 

ইন্দু। 

জ্ররাগেরাঃ 

'তজো! 

নদ 

€( তেজোময়ীর প্রবেশ।) 

এস বগসে, কোথাছিলে এতক্ষণ । 

| পুকুরের ধারে বসি লহরা'র সনে 
খাবার ফেলিয়া জলে, দেখিতে ছিলাম 

সান্ধ্যরবিক্রদীপ্ত তরঙ্গ মীঝারে 
রাঙ্গা কালো মৎস্যদের আহার প্রণালটু। 

(স্বগতঃ) অনুপম লাবণ্য বালার, ভনগ্য বলে 

এহেন রতনে পাইয়াছি যদি, কভু 
ত্যজিবনা আর, (প্রকাশ্যে) পারকি বলিতে বাছা, 

কি হেতু সম্মত নহে কুমার আমার 

"লন্ষনী স্বরূপিনী তোমা! বরিতে বিবাহে? 

।* সৌন্দর্যে আম্মার চিত্ত তু নহে তীর। 
ন লো তেজ, সে নহে কারণ, প্রশংসিত নধপণ্তণ 



৫ 
তেজোময়ী। 

তোর কুমারের কাছে, তবু 

মুর্খ অসম্মত করিতে বিবাহ তোরে । 
তেজো। বলিব কারণ পরে, যাই তবে এবে। 

(প্রস্থান ) 

তৃতীয় গর্ভাস্ক। 

বুন্দেল-নাট্রোশাল]। 

কুমার অরবিন্দ ও বন্ধু রসময় এবং ইয়ারগণ। 

অব। দ্রেখ, সখে, জননীর নির্বন্ধাতিশয় ! 

বিবাহ করা'তে তেজে আগ্রহ তাহার ! 
রাজীর নন্দন আমি একটা রমণী 
পারে কি তুধিতে এই রাজকীয় মন ? 

তাহে বালা গীতিনাট্রুরস বিবহিতা ! 

রসহীন। তেজস্বিনী তেজোময়ী নিয়ে 
চিরকাল মনোদুঃখে কাটাব জীবন ? 
না, না, সখে অরবিন্দ হেন মূর্খতার 

পোঁষকতা কভু নাকরিবে। 
রস। ঠিক কথা। 

যুবরাজ তুমি এবে, দিন ছুই পরে 

রাঁজছত্র শোভিবে মস্থকে, নাহি শোভে 

রসহীন! বালিকীর পরিণয় তোম]। 



তেজোময়ী। 

উপভোগ্য। হ'তে পারে দ্রিন দুই তরে 

, কগবতী তেজোময়ী__ 

অর। (বাধাদদিয়ে১ ওকথা বলোনা 

_. সখে, নিকটে আমার।" তর্মীসমা তেজ 
ইন্দ্রিয় লালনা যোপ্যা নহে কদাঁচন। 

বিবাহ করিতে তারে পারিনা শ্বয়ং__ 

কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে করিব অর্পণ । 

এই যে আসিছে, মখে, নর্তকী'দ্বাদশ ; 

মরি! মরি! কিরূপ মাধুরী! মধুমাখা 

হাসি, সখে, ওচারু অধরে নিত্য নিত্য 

রয়েছে লাগিয়া । 

( নাচিতে২ পুষ্পাভরন! নর্ভকীদের গ্রবেশ। ) 

নৃত্য সংযোগে গীত । 
আমি ভ্রমর কালো বেঁড়াই ফুলে ফুলে। 

নূতন নুতন মধচুপিই'নিত্য কালে) 
প্রভাতে প্রফুল্ল মনে, প্রবেশি,কুস্থুম বনে 

কালো বড় হুল্টা আমার ফুটাই বকুলে। 

শুষে মধু, ভোম্রা বধু যাইলো! তবে চলে। 
সকলে । বাঃ, বাঃ, বেশ, বেশ। 
অর।* গুল্জার, চিত্ত বিমোছিনী মাধুরিমা 

* তোর, সঙ্গীত লৃহরী আর সম্মোহন 

নর্তন ভঙগিমা। তুলনারহিত বুঝি। 



৮ তেজোময়ী। 

তুল্য পুরক্ষার নাহি তোর, তবু সখি, 

সমদরে করলো গ্রহণ, প্রিয় দন্ত 

আদরের চিহু-জ্ঞানে, এক্ষুত্র সামগ্রী? 
(গল দেশ হইতে হার অর্পণ ) 

বন্তবা অধিক মোর নাহি কিছু আর। 

সোহাগের চিহ্ ভাবে ধর প্রিয়-সখি, 

করধৃ অঙ্গুরী আমার, (অঙ্গুরী অর্পন) 

ইয়ারগণ । অধিক কি দিব সখি, বিকাইনু প্রাণ। 

, গুল্জার। (সমাদরে উত্তোলন পূর্ববক) দাসী আমি, 

| অসীম আদর মোঁরে কর ছুই জন। 

প্রশংসার ষে।গ্য পাত্রনহি কদাচন। 

: ধন্য আমি পারিয়াছি করিতে তোষণ 

সুগার্জিত রুচি তোমাদের | 

অর। , স্ুললিত সংঙ্গীত সংযোগে সখি, কর 
*... চিত্ত-বিনোদন বারেক কেবল। গুরু 

পরিশ্রমে তব নাহি প্রয়োজন । " 

হল । যথাজ্ঞ!। 

নর্তকীদের নৃত্য ও গীত। 
নিত্য নুতন মধু পিয়ে উড়ে যৈও অলি, 
ফোটা ফুল ত্যজয ক'রে খেও ফোটন্ কলি। 
দুটাবার এক ফুল্লে ফুটা"য়ে কালে হুলে 
ভণ্ ভুণ ভণ. ভগ, ক'রে 'যাস্'রে চলি 

বায়ুসনে পীরিত ক'ত্তে ফোটাফুলে বলি ॥ ই 

রস 



তেঞজোময়ী। ডি 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 
সময় সন্ধ্য। বুন্দেল রাজান্তঃপুর ] 

রমগীতার বিহ্বায় কানন পুঙ্করিণী স্েপানে তেজোময়ী ও লহর|। 

লহ। দেখ, সখি, জলে কিব। অপরূপ শোভা ! 

শল্দাচল চুড়ে ওই উদ্ঠি অংশুমালী 
৩পত কাঞ্চন রাগে করেছে রর্তিত 

দীপ্তিমান্ স্বর্ণখনি যেন-জলাশয় বক্ষঃ। 

অিয়মানা কমলিনী বিরহ শক্কিতা। 

মিলন আশায় দেখ, হাসে কুমুদিনী। 
তেজো। হাসিবে কমল পুনঃ, কাদিবে কুমুদ, 

বিধাতার রীতি এই, বিরুহ-মিলন 

* আর মিলন বিরহ, আধার আলোক 

আর আলোক অশধার যথা, আসে যায় 

পুনঃ পুনঃ। মূর্খ যত কাতর বিরহেণ 

বিবাহান্তে রাজপুক্র ত্যজিয়া তোমায়ু-_- 
পরমেশ*্সদা তোমা করিবে রক্ষণ__ 

তাজিয়া তোমায় সখি, রাজপুক্র যদি 

দুর দেশে যায় চলি, অজামিত ভাবে 

,বিরহ কাতরা ভুমি হবেনা কদাপি? 
তেজো। কখনও না* আসিবে ফিরিয়া পুনঃ 

কুমার আমার, দাম্পত্য বন্ধনে বদ্ধ, 

এ /প 



তেজোময়ী। 

পরমেশ ইচ্ছা ক্রমে, যদি মোরা হই 
শত বিন্প অতি ক্রমি ২ইবে মিলিত 

সখি, মহানদী মহ।সাগরের জলে । 

লহ। বিরহ তোমার ভালে লিখিত নিশ্চয়, 

কুমারের সনে যদি হও বিবাহিতা । 

তেজেো। স্রনিশ্চিত জানি আমি সব, কুমরের 

ব্যক্ত অগম্মতি রাণী মার কাছে, কাল 

করেছি শ্রবণ; রাজারাণী ইচ্ছাক্রমে 

বিবাহ বন্ধন শীঘ্র হবে সম্পাদন। 

বিরহ আমার ভালে জানি ভালমত, 

সম্মিলিত হ'ব শেষে কুমারের সনে 

ইহাঁও নিশ্চয় সখি । 

লহ। সন্দেহ আমার 

আছে। কুমারের মতিগতি জেনে তবে 
বিৰাহে সম্মতি দিস্, শোন্ মোরু কথা । 
অদমা লালসা পূর্ণ হৃদয় তাহার 

পারিবে তোিতে কি লে। সরলা বলিকা ? 

তেঙো। জান না লহরা, তুমি হদ্য় তাহার। 

তিনি অ।মোদ, প্রমোদ প্রিয়_লন্ দান 

ইন্দ্রিয় লিপ্নার। চরিত্র বিহীন জন 

দুষ্ট পরামর্শানে করিছে বিনাশ 

রাজোচিত গুণরাশি অহো! কত শত 



তেজোময়ী। ১১ 

ভগবান্ কৃূপাকরে যদি কোন দিন 

স্বামীরূপে পেতে তারে দেন লো আমায় 

দেখিবে লহর! তিনি নিষ্ষলঙ্ক শশী। 

লহ। এ শোন রাণীমা তোমা করিছে আহ্বান। 

চল দ্রুত করি! (উভয়ের প্রস্থান |) 

পঞ্চম গর্ভাস্ক । 
গ্রুসস্ত রাজপথ । 

চারিজন নাগরিকের প্রবেশ ! 

১মনা! শুনেছিস্ ভাই, রাজকুমার বাড়ী থেকে পালি- 

য়েছে। 

২য়। এ'যা, কেন তার্ কি হয়েছিল ? 
৩য়। “তার কি হয়েছিল! রাঁজা রাজড়ার লাখ খেয়া 

লের এ এক খেয়াঁল। 

৪র্ঘ। নারে তনয়, (একটু আস্তে) রাজকুঙ্গার গুলজার" 

নর্তকীর সঙ্গে পালিয়েছে, বোধ হচ্চে 

ঈম। আরে*্যা এসব কিছুই নয়, কুমায় বাহাছুর তেমন 
লোকই নছেন, তিনি অত অল্প বয়সে বিয়ে কর্বেবন 

না, রাজা রাণীত ৰিয়ে 'দিবেই, কাজেই যুবরাজ 
, কয়েক দিনের তরে বাড়ী থেকেগা ঢাকা দিয়েছেন & 

৪র্থ। যুবরাজ কিন্তু,বড় ভাল লোক, দশজনে আবার 
তার কত বদ্ৃনামই না করে। যাঁরা সত্যি মিথা, 



্ে পে 

১ম। 

৩য়। 

৪র্থ। 

খ্য়। 

৪র্থ। 

তেজোময়ী। 

না জেনে, একটা কথা রটিয়ে দেয়, তাঁদের 
আমর দেখ্তেই ইচ্ছা হয় না। 
আমার কিন্তু বোধ হচ্চে যে কুমার পালান নাই। 

বাপ মাকে জব্দ কত্তে এখানেই কোথায় আছেন। 

আচ্ছা, রাজকুমার যদ্দি সত্যিই বাড়ী ন1 ফিরেন, 

তবে বুড়ো রাজার মৃত্যু হ'লে কে রাজা হ'বে? 

তুমিত আচ্ছা ভাই! বুড়ো রাজাকে পর্য্যন্ত 

মেরে ফেলে! 

আরে ভাই এ একটা কথার কথা । 

র|জা আর কে হবে? রাজা সেই পালিত 

কন্যার বিয়ে দিয়ে, জামাইকে রাজত্ব দিয়ে 'বেন। 

রাঁজা এ বুড়ে। বয়সে মনে বড়ই আঘাত পেলেন । 
ত| ভাই আর ধল্তে। যা"ক, এখন চল সকলে 
একবার রাজ বাড়ীর দিকে যাই॥ নুতন আবার 
কিছু শোণ! যায় কি না। 

( সকলের প্রস্থান ।) 
পহ, (হারা 



দ্বিতীয় অস্ক। 
প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

দীল্লি-বাগান বাঁড়ী। 

অরবিন্দ ও রসময়। 

গর। করেছি বিষম কাজ, মহাদ্েষ ভরে 

ত্যজিয়া পিতার রাজ্য, জননীর স্নেহ । 

এসেছি যখন, পুনঃ ফিরিবনা আর, 
যে অর্থ এনেছি সখে, যবে দীর্ঘকাল 

মহান্খে, কিন্ধবু-- 

রস। জননীর একমাত্র পুজ্র তুমি সখে, 
স্চির বিরহ তব সহিবের্ণা তার । 

অবশ্য গ্রাদ।নি” কন্য। প্টীজ্রান্তরে তিনি, 

প্রেরিয়া সংবাদ তোমা, গৃহে নিবে পুনঃ । 

স্ফ.দ্ভিলভ, কার্ধ্যসিদ্ধি, ঘটিল উভয়! 
গর। অচলমটলমতী জননী আমার । * 

তেজোময়ী সনে বিভা করিবে সম্পন্ন 

নিশ্চিত, অথবা ত্যজিয়! আমারে সখে, 

পাত্রান্তরে প্রদানিয়। তেজে, রাজাসনে 

র।জাভাবে বসিবে আপনি। 



৬৩০ সম 

ছুশ্চিন্ত।রে করিয়। বিদায়, চল ত্বরা 

নগর দর্শন ছলে সুন্দরী দেখিতে। 

রস। স্থযুক্তি তোমার সখে ; যাও তুমি স্বরা, 

পরিধিরা মনেরম্য বেশ, এস হেথা, 

রাহিরিব নগরে গু'জন। 

(অববিন্দের গ্রস্থান) 

(স্গত) মামীদের যে রূপ, একবর কুমারের চোখে 

পরলেই হয়, আঁমারত কাঁজই এই [ মুর্খ রাজ 

কুম।রের মন ভুলিয়ে, দু'দশটা মাগী এনে, দিন 

কতক আমোদ করা, আবার নৃতন আন|। সঙ্গে 

সঙ্গে কিঞ%ি,ও অর্থলাভ ! আর এতে দোঁষটাই ব 

কি? আমর! হলুম গরীৰ লে।ক, যেন তেন 

প্রকারেণ ছু'টো পয়সা পেলেই হল। তদ্ুগরি 

আএবার রমন। মক্োগ | হা?) হও, 2! 

অরঝিন্দের প্রবেশ ।, | 

অর*। আপন মন একেলা বজ্ে 

| হ|স্চো কেন সন্তখ ? 

রস। ডালে বসে পায়রা ছু'টোর 

রঙ্গরস দেখে । 

ভব। পায়র| ছু'টো পাইরি বিনে 

আছি বড় দু 

ভনিষ্য ভাবন। নহি শোভে বরঠম(নে। 



৮তজোনরী।. ১৫৯ 

রস। নগরে বেরুলে গ্রবে 

জুট্বে পাইরি সথে। 

অর। ' এস তবে পণয়রা ভাই, 

প।ইরির তললাসে । 

রস।| জটবে পাইরি শত শত 

রঙ্গ রমে ভেমে। 

(উভবের প্রস্থ।ন) 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক | 

বুন্দেন রা'জ পাডী। 

রাজ! ভীমু সিংহের শয়ন কক্ষ। 

ভামসিংহ। পেয়েছি দন্গ।ন রাণি, পুজ কোগ। থাকে, 
করে কিবা কুজ| হায়! 'কোন ভাগ্য দোষে 
কুলের কলঙ্ক রূপে জ্ন্মিল মার ॥ 
শতগুণে বংশনাশ ছিল শ্রেয়ন্্র । 

ন্দূমুখা। পূর্ববজন্ম কণা ফল ভুপ্তি প্রিয়তম! 
তাজ শোক কুপুজের তরে । কত শ্ুশি 
কেমনে সন্ধান পেলে কোথায় কুমাব 
ধকান্ ভাবে যাপিছে জীবন | 

ঃ [ য়তমে, 
[ফুরেছে দীলির চর বছরের ঈারে 

নুন্[ুদেশ পরিভ্রগি ; আছে পল তব 

৮০ 



নর 

ইন্দু। 

তেছেময়ী। 

আমে।দ প্রমোদ প্রিয় দীন্পি নগরীতে, 

বেশ সন্ত, নৃত্য গীত রসরঙে ডবে। 

গুণবতী তোংজাময়ী, পাত্রান্তরে অপি, 

পাঠাই মংব।দ তারে, ফিরুক কমার । 

এনছে রাজার কথা, র।জ ধোগ্যবাণী। 

মরুক বটুক পুর, ক্ষতি কিকা তায় ? 

ঘুঢুক কুলের কালি, শোভ তুমি, নাগ, 

আকাশে যেমতি শোভে মেঘমুক্ত শশী। 

হনিশ্চিত জামি ও রাজন্__রাঁণী আমি 

সামান্যা রমণী নহি, বীর প্রণয়িণী__ 

শোন নরশ্রেমট, ভেজোময়ী বিনা পুক 

শন্চন[রী নি্চে দিতে নরিবে কতু 

রজ সিংহারনে* ূ 

ধন্য র।ণি, ধন্য আমি পাইয়। তোমারে । 

বুঝিতে তোমার মন, অয়ি কেন্ঞন্মিনি, 
কহিনু এতেক কথ। পুজ্ব নয়নে । 

কঠিন সমস্থা/নাথ, রয়েছে এখন । 

গুনিয়। লহরা মুখে তেজোমা'র মন, 

ডাকিয়া জেনেছি আমি কথার প্রসস্তে 

ভালবাসে ভাগ্যহীনা অবোধ কুমারে। 

কর্তবোর নির্ধ।রণ করহ নৃমণি । 
বৃদ্ধিমতী তেজোময়ী বালিকা আম!র)' 



তোো। 

১. 
হণ । 

তেজোময়ী। 

কর্তব্য নিশ্চয় বালা করিবে অ।পনি। 

ডাক তারে, শুশিপ্রিবে মানন তাভ।র। 

(রাণীর এ 

ধন্য জি গৃহলক্মনী পেয়েছি তোমায় 

কঠিন কর্ভন্য তুমি জান ভাল মাতে 

দ[ন্তিক বচনপটু পুরুষ হইতে। 

সন) 

(র।ণী ও তেজোময়াব গাবেশ) 

এস বসে, তেজো ময়ি, স্নেহ পুকভতলিক।। 

আহবান ? 

কুমারের বার্ধ! শিয়ে ফিরিয়াছে দূত; 

দীল্পি নগবীতে পুভ্র করিছে বসতি, 

নট নটা মনে কাল করিছে যাপন।, 

_ ডুবাও বিশ্যৃতি জলে ক্লুধিত স্মৃতি । 

০ হাজা। 

কি ফল লভিবে বাছা শৈক্ষল প্রণয়ে ? 
দীল্লি'য।ব মাতঃ আমি, কিরা'বে ফ্ুমারে, 

অ।নিব পুণোর পঞ্ে, দাও অনুমতি 

আ]শ্টর্ধয কহিছ কথা, সরল! ব|লিকা ; 

চ|হেন। কুদ্মার যারে, ফির।'য়ে আ।নিবে 

সেই! পঙ্কিল সরসী হ'তে পুনঃ তায় 

করিবে উদ্ধার? বাতুল হলে কি তেজ? 

বল ব|ছ। কি'করিতে চও দী্সি €ষয়ে। 

( প্রণানান্র ) কেন বাব, এসনদে কবেছ 



১৮ ভেজোথণাঁ। 

তেজে|। যথ| কালে জানিবে সকলি। চ।ই স্থুধু 

লহর।রে লইতে সঙ্গিনী. অর্থ চাই 

প্রয়োজন মহ গলি বাস কানে। আর 

গোপনে র।খিতে যেতে দীলিতে আমর 

বিশস্ত মানুষ চাই দুই চার জন। 

ভীম। উদ্দেশ্য তোমাব তেজ, বুঝিতে নারিনু। 

ইন্দ্ু। বুদ্ধিমতী মা আঁম(র। শুন প্রিয়তম, 

যাহ। চাঁহে করিবারে দাও অনুমতি, 

কিন্তু মাগো, মনে যেন থাকে, তোমা বই 

,. অরবিন্দ রাজাসন পাবেনা ভূপ্জিতে। 

তেজে।। আশীর্বাদ কর মাত পুরা'বো কামন|। 

ভীম | লহরার সনে তেজ, করগে বিশ্রাম । 

যাই রাণি, রাজ কর্ধ্য রয়েছে পরিয়।। 

ইনু “কি বুদ্ধি এঁটেছে তেজ বুঝিতে না গারি। 
তে্জাস্বনী বাল ঠা সফল কাম! । 

যাহা ঢাচে, দিন তাহা, দেখুক অন্র!গী 

পারে টিণ। ঠেতে তার আকাখিত ধন। 
৮. 

০০০০ 

| (তেজোমরীর প্রস্থ |ন) 



তেজোমরী। 

তৃতীয় গর্ভাস্ক | 

দালি-দেব বালাব গৃহ । 

হৃসভ্জিত গরুকে! | 

দদবাল| । লহর|! আরে চি! মালিনী এখন তুমি 

ম।লিনি, শিক্ষিতা নর্তকী রাখি' শিখিন্য 

যতনে মনোরম নৃতা এতকাল। 

রাখিয়। গয়িক! ভাল শিখিনু সঙ্গীত। 

আজ ও মালিনী সখি, রহিবে কুমার 

অসন্তুষ্ট, এতগুণ দেখিলে আমার? 

দর্নে মুখ!বলে।কন পূর্বক) 

চিনিতে ন।রিবে তিনি দেখিলে আমর 
এ বেশে, এদেশে, কিবল মালিনি ? 

ম/নিয়েছে ছক্সবেশ স্ন্দর তোমায় ; 

কি গাধ্য তাহার, সখি, চিণিবে মালিনী ।,, 

কার্ধযক্ষেত্রে খন নামিব একবার 3 

দেখ দেখি নৃত্যগীত শিখেছি কেমন.। 
(দেব বালার নৃত্য ও গীত) 

দেখলো, দেখ লো, দেখলো সই 

* নাঁচি আর গাই কতই রঙ্গে। 

বিল, বল্লো, বুল্লো মই, 

মন মজে কিনা নয়ন ভঙ্গে। 



২০ তেজোময়ী। 
চি 

মস'ব তাহারে মজিয়েছে থে 

নিয়ে যাব তারে আপন সঙ্গে । 

মালিবী। মরি! মরি! সখি নৈপুণো জেমাব। | 

রমণী আমি-_তবু ভুলিয়েছ মোরে। 
পুকষের শক্তি কোথ| অতিক্রমি যেতে 

ও মোহন আাখিঠ।র ? ভুলিবে কুমাৰ, 
এভদিনে স্থনিশ্চিত বুঝিলাম মনে । 

দেবলাল!। জ।খঞ্ুল পতি পিতা মম, একমাত্র 

সন্ভতি তাহার রা থাকে যেন মনে। 

ঘ[, সখি, ভূলাইয়! কোনমতে আন 

কুমারের মখ। রঃ ব্রাহ্মণ কুমারে। 

নালিনী। আভঞমত কাজ সখি, হবে সম্পাদিত । 

বাই আমি পারি যদি ভূলা'তে ্রাঙ্গাণে। 
(প্রস্থান 

দেববল]। মহণয় দেবত। হৌন্ শুভকম্মে তব। 

মঞ্জিনে ব্রাহ্মণ দূত হেরি মাধুরিমা 

মোহন কূপের তোর । জানে জগদীশ 
ভ।গো মম আাছে ধৌন্ ফল। 

(দর্পনে মুখাবলোকন পূর্বক গর্বিভরে) 

মজিবেন 

একপে ও কুমার আমর ? 



তেজোমদী। ২২ 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক । 
'অরবিন্দের বাগান বাড়ীর সনুখ-পিক্ষন রাস্থ। 

* অময়-সঙ্গটা 

গেটের ধারে রসময় ; মালিনী,ক দেখিয়]। 

রসময় । আত তাড়াতাড়ি 

যাওকারবাড়ী 

ওলো। রসবতি ? 

ম|লিনী। ওসন খবরে 

ক।জ কি তেম।রে 

ওরে ছুষ্টগতি £ 

রস! (উঠিতে ২) কপ দ্েখাইয়। 

মন মজা ইয়া | 
কটু কথ রেন কও? 

মা। রাস্তা আগুলির। 
হা ক'রে বসিয়া 

'. আম পানে কেন চাও? 
বন। কেৌদল ছাড়িয়া 

কহ গুলো! প্রিয়। 
ৰ কোথার বসতি কর। 

মা। "সখটা তোমার 
,.. তঠার শিকার 

৬ 



২২ রখ 

রস। 

মা। 

ম। 

রস 

তেজোময়ী। 

আবে ভাই কৌদল রেহখ হ।সি মুখে চাও । 

মনট! আমার তোমার সঙ্গে, ফিরিয়ে দিয়ে যাও । 

মর্ বামুন, রসিকতা'শিকেয় তুঞ্লে রাখ, । 

চেচিয়ে লোক কর্বেবোজড় এখনি ল!খে লাখ । 

ভ।রি মজা; রসের ভাজা, রমবনা ধেড়ে। 

পিয়া বল্লে কোন্ক।পরে, মান্তে আসেন তেড়ে। 

আনার ঠাকা, এ কথ|, শনাতে নারি যাবে। 

এই ডাকি _পাড়ার লোক, গিয়ে ফেল্লেরে ! 
(চিৎক।র করণ) 

আরে গ'ম্ থাম। আন কেন শালা তোকে প্রিয়া 

বলবে | 

বন্দ প্রিয়, হালে। “পিয়।” ! দুরহ মা ি. বুড়ো 

ঘ[গি! 

মালিনী প্রস্থানোদ্যোগ 

(ক্বগঃ) মাগাট। কিন্তু বড খপ্স্থরাৎ!* এটাকে হাত 

কনে রিলে, ঢের কাজ বাগান? যাবে। কৌন 

বড় লৌকের'বাদী বোদ হচ্চে। বাড়ীতে, ন 
জান, তারে! কত পহেল। নম্বরের মাল আছে 

ওকে ছাড়া হাবেন|। (প্রকাশ্যে ওগো স্বোন্ 
শোন্। | 

আবার'কি ঠাকুর ? আবার পিইছে চ1ও নি ? 

এই চেঁচাই তবে! 



রম | 

ম| 

ম। 

তেজোময়ী। ২৩ 

অরে না, না। সে সব কিছুই নয়। ছুটো মি 
গা বলি, শোন্। 

, (চক্ষু রিক্ষারিত করিয়া) মিঠিকথা ! পেটকামড়ি 
হবেনা ত ? 

আরে ন|, তুইত নিরেটু মুখা দেখ্টি | 
. বল্চিকি, কর ব।ড়ীতে থ।ন, কোথায় যাও, কেন 
যাও-- 

কখন আস্বে, কি খাবে, আরে দু'দশটা বলে 
ফেল না। 

বপু। আমি ত আর ঘোড়।য় চড়ে আসিনি'ষে, 
চটাপট্ উত্তর দেবো? একটা জিজ্ঞেস কর, 

উত্তর দি; আবার আর একটা। 

আচ্ছ। তাই হোক! বল্ তোর নাম কি? 
থাকিস কোথা? | 

তুমিত আচ্ছ। শিংভাঙ্গ। গোরু ৷ আবার ঢুই ্ ষখা 
এক মঙ্গে ? আমি কি দোনেলে বন্দুক'যে এক 

সঙ্গে ছু আওয়া জ কর্বেবা ? 

আচ্ছা, একনেলেই হও বাছ| | (একটু আস্তে) 
দোনেলে ও বট! তোর নাগ কি? 

নাম? এই ম।লিনী। 

বাঃ, বেশত ! বলি এই--মাঁলিনি, কোথায় থাক ? 
দুরহ' মিন্সে। আরে_যংলিনী | 



২৪ তেজোময়ী। 

ধ্স। আচ্ছা, মালিনি, কোথায় থাক £ 
মা। আখগুলের রাজ কন্যার কাছে। 

রস। তিনি কোথায় থাকেন ? 

মা। আখগুল। 

রস। তবে তুই এখাঁনে কি ক'রে? 

মা। ওরে ঠাকুর, তিনিত এখন এখানে | 

রস। হা, তাই বল্; তার বয়স কত, দেখুতে কেমন ? 

মা আবার দুই! তুমি একেবারে কাণকাটা! এক 

সঙ্গে দু' উত্তর কখন ও দেবোনা । 

, মা। এই ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ 

রম। সাবাস্, সাবাস। এত বয়স একসঙ্গে হয় ক 

ক'রেলা? 

মা।' ।এই ১৬, এই ১৭, এই ১৮ যার চোখে যেমন | 

রস। দেখতে কেমন? 

ম। অত খবরে তোমার কাজ কি'বাপু? মি আঁ 

* ঘটকালি কর্বেনা ! 

র্স। তা যদি ঘটকই হই ? 

মা। তবে নিজেই যেয়ে একবার দেখে এসনা কেন? 

রস। আমি গেলে কি দেখৃতে,গাবো ? কত লোৰ 

জন| শেষকালে পৈত্রিক প্রাণটাই বা হারা 

হয়। 

মা। আরে ভয় নাই, আমার সঙ্গে এস। 



তেজোময়ী। ০ 

রস। কেউ ধর্লে বল্বে কি? 

ম|। * আমার ভাইএর শালা! 

রস দুবহ* মাগে। 

মা। তবেথাক্ মিন্নে। 

রদ। আচ্ছ! তাই হো'ক। তবে চল ছুজনে। 

1 আয় পেছনে । 

উভয়ের প্রস্থান। 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক 

বুন্দেল রাজান্তপুর-বিহার কানন। 

ভীম। কতদিন গিয়েছে বালিকা], এখনও , 

ফিরেনা কেন? নাঁজানি কখন কোন্ 

নুতন বিপদ-বার্তা প |ইব মহিঘি ? 

ইন্দু; ভিত্তিহীন আশঙ্কা তোমার, প্রিয়তম 

সামান্যা'রমণী নহে তেজোময়ী মোর। 
আদিবে ফিরিয়া পুনঃ লইয়া কুমারে, 

ুস্তর পঙ্কিল হ'তে উদ্ধারি তাহায়। 

বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও রেখোনা নরেশ | 

( পত্রহস্তে পরিচারিক।র প্রবেশ ) 
কোথা হ'তে গরত্র এল দেখ প্রিয়তম, 
তেজোময়ী-হস্তাক্ষর দেখি মনে লয়। 



৬ তেজোময়ী। 

ভীম ( সোদ্বেগে) সন্দেহে কি কাজ? 

( পত্রাবরণ উন্মোচন পূর্বক ) 
সত্য অনুমান পরিয়ে 

তব, দীল্লি হ'তে তেজোময়ী লিখেছে 

লিপিকা, শুন মন দিয়ে। 

( পত্র পা ) 

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহ রাজ ভীম মিংহ বাহাদুর সমী গেষু 

বুন্দেল-- 

, আীপ্রীচরণকমলেযু_ 
পিতঃ, কত দিনে শ্রীচরণ দর্শন করিব, জানিনা । 

এত দ্রিনে বোধ হয়,'কুমার বাহাছুরকে গৃহে আনিতে 

পারিব।, পূর্বের 'পত্রেই বিস্তারিত জেনে থাঁকিবে। 
আমাদের দুইজনকে হারিয়ে, নাজান, তোমরা কত মনো 

কে আছ। মাকে আমার প্রণাম দিবে, তুমিও গ্রহণ 
করিবেণ এখাঁৰে আমরা সকলেই ভাল আছি; শ্রীচরণ 
মঙ্গল বাঞ্ছুনীয়। ইতি। 

,সেবিকা 
তেজোময়ী। 

( পত্রপাঠান্তে ) 
এতদিনে চোখ্ তুলে অভাগিনী প্রতি 

চাহিলে কি দয়াময়? (পরিচারিকারু প্রতি) 
ৃ কোথায় বাহক ? 

গরি। মহারাজ! সভাগৃহে লভিছে বিশ্রাম । 



তেঙ্জোময়ী। ২৭ 

ভীম। খাও ত্বরা করি, নিয়ে এস শীঘ তারে 

( পরিচ।রিকার প্রস্থান ) 

' বিশাম মন্দিরে। ঢল রাণি, দুত মুখে 

গুনিবে দীল্লির বার্ভা।' 

ইন্দু। চল প্রাণেশ্বর। (উ্ছয়ের প্রস্থ!ন) 

তৃতীয় অঙ্ক। 
গ্রথম গর্ভাঙ্ক 

দীল্লি প্রমোদ কানন। 

দেববালার নিকুপ্জ-পথ মালিনী গ্রসময়ের প্রবেশ । 

মালিনী। চুপ্টিক'রে চ'লে এস কক্ষি অবতার। 

রস। রাণীর লেক দেখুতে পেলে,কর্বে পগার পারা 

মা।  ভয়নাই, নেয়াই ঠাকুর, ভাইএর শালা*। 
রস।  নষ্ঠামীতে তোর আমি হলেম ঝালা পালা। 

ম।. এখন ক্ষাজের কথ। শোন ঠুকুর। ওই থে 

নিকুগ্জ দেখ্চত পাচ্ছো, ওরি ভিতর আ।মাদের 

রাজকুমারী বসে আছেন। আমি তকে বলবো 

, যে এ আমার ভাইএর শালা । রসিকতাক বে 

ঠাট্রা করলে, চষ্টোনা কিন্তু। 



৮ 

র্স। 

মা। 

র্ম। 

মা। 

রস। 

মা। 

রস | 

মা” 

রস। 

তেতে ময়ী। 

ঠাট্টা! কর্ষ্র বলে আবার যাচ্ছেতাই করোনা। 

আমিত আর খ।টি শালা নই ? 
সে কি ঠাকুর ? খাটি শালা ন$ত কি? 

ইযারে মাগি, আমি কি শালা"? তোর ভাই কি 

তবে সত্যি সত্যিই আমার বোন্ বিয়ে করেছে ? 

তা” নাহলে আর শালা হ'লে কেমন ক'রে £ 

আমার বড্ড রাগ হচ্ছে, বল্চি, 

_ এই টেঁচাই তবে ? 

আরে না,না। তোর যাখুসী তাই বলিস্। 

( একটু আস্তে ) মাগি, হাতে পরেছি, স্ুখটা 

ক'রেনে। “কণ্টকেরি বনে গেলে কাটা 
ফোটে পায়” আমিও দিন পাবো তখন এক 

নার বেয়ান্কে দেখে নেবো । আমি বাবা 

শঞ্তমানুষ | « . 

চুপ্, চুপ্ ঠাকুর। এই এসে পরেছি, 

[ নেপথ্যে সঙ্গীত শ্রবণ,করিয়া ] 

এ বীণার ঝঙ্কার কোথেকে আস্চেরে ? 

মা | ভাল মিন্দে! ভাজ! - মাছটীও উল্টিয়ে খেতে 

জ(নেননা। ওগো ঠাকুর 'মশাই, এ বীণাবাদন 

নয়, এ আগাদের রাজ কুমারীর কণ্ঠস্বর! 

*রস। (সবিদ্ময়ে) এা।। 
১০০ 
্ 2. পতি 



তজোময়ী। হী 

[ নেপথ্যে সঙ্গীত ] 
পুপ্নাওমনের সাধ, বাষ্থীপূর্ণকারি। 

জনমদুখিনী আমি ওহে বংশীধারি। 

জনক-জননীদ্য়ে শৈশবেতে হার।ইয়ে, 

পরের জালয়ে দ্রিন যাঁপিতেছি হরি । 

মুখ তু'লে চাও এবে মুকুন্দমুরারি। 

ভাল যারে বাসি আমি, মন তার জান ভুমি, 

অবহেল| করে (মোরে)মোছেনা নয়ন বারি 

মনের বাসনা মম পুরা মুরারি ॥ (৪)। 

(স্বগতঃ) কুমার, একটাবার এমন কনর 

শুন্লে, তুমি পাগল হয়ে যেতে । (প্রকাশ্যে ) 

সত্যি বল্তে কি মালিনি, এমন গন আর আমি 

কখনও শুনিনি | 

(্বগতঃ) এই টোব্ ধরেছে আর কি ? (প্রকাশ্যে) 
বেশীকথা ক'যোন্তা ঠাকুর | এখানে দাড়াও 
একটু আগে রাজকম্যাকে তোমার শুভখগমন 

বর্তাটা দেই-তবেত তুমি যাবেরে, বেয়াই শাল|| 
দুরহু মাগি। ০ 

| [ মালিনীর প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ ] 

এস ঠাকুর আমার সাথে 

যাবে যদি জগনাথে | 
( উভয়ের প্রস্থান ) 



৩০ তেজোময়ী। 

পটপরিবর্তন। 
প্রমোদ কানন, চন্দ্রকিরণোন্ভামিত সরোবির তটস্থ 

নিকুপ্কানন পুস্পতৃষা দেববাঁলা সমাসীনা। 

মা। আরে বেয়াই গোরু 25১13. 

নমস্কীরং কুরু 

রাজকন্যাকে। 

(অভিবাদনান্তর বসময়ের দর গাঁরমান হন 

দেব। এই কি তোমার ভাইএর শালা ? 

মা। (ঈধদ্ধাশ্যে ) আজে, রাজকুমারি। 

রস। (ম্বগত) মরণ আর কি? 

দেখ।. মালিনি,'তোর বেয়াই, কাজেই আমারও ৩ 

(রসময়ের দিকে চাহিয়া) বশ্নন বেয়াই মশা 

আপনার এখানে করা হয় কি? 
রস। (স্বগতঃ) তোমার বেয়াই হলে ত কাজই হা 

ছিল । প্রেকাশ্রে) বুন্দেল-কুমারের সহচর আমি 

দে| এযার নাম অরবিন্দ? 

রম | আজ্ঞে হা। 
দে। বেয়াই মশাই, শুনেছি আপনাদের রাজকুমা 

নাকি পরম সুন্দর । ৃ 

রস। (ন্বগভঃ )কুমারী তবে নেহাতঅরসিকা নঞচে 
(প্রকাশে ) আজে হা 



বে) 

মা | 

রস 

দে। 

রস। 

দেবা 

ব্ভা। 

দে 

তেজোদরী। ৩১ 

আপনি কি “আজ্ছে হী” ভিন্ন কথাই জাঁনেনন| ? 

(ম]লিনীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া ) বলি মালিনী, 

এন্সন বেয়াই কৌথেকে নিয়ে, এলি ধারে, 

কথ|টি জানেনা কইতে, স্থৃধু লেজটি নারে। 

বেয়াই আমার বড ভাল, কয়না কথা । 

কাণ দু'টী ম'লে দিলে পায়না ব্যথা । 
( দুহাতে ছু'কানমলা ) 

( অধোঁবদনে দীড়াইয়া,একটু আস্তে ) 

নরম হাতের কাণমলা, এও লাগে ভাল, 

মনটা করে খুস্থুস্, মুখটি হয় লাল। 

( মালিনীর প্রতি, ঈষদ্ধাস্তে ) 

আর মলোন। প্রিয়সখি, শেষে যাবে ছিড়ে। 
কানকাটা বেয়াই অমার ঘরে যাবেন ফিরে । 
( রসময়ের প্রতি ) 

বেয়াই মশাই, রাত্রিবাঁসটা এখাণে হ'বে কি? 

আমি যে এখানে এসেছি, কুমার তা জানেনন 

বিশেষতঃ বাসায় কিঞ্িঘ প্রয়োজনও আছে। 
প্রয়োজনটাও বণ্লে ফেলুন না; 
(মস্তক কণুয়ণ কগিতে২) একটু গানবাজন! হবে 
শুনচিস্, মালিনি, বেয়াই আবার গ্রাইতেও 

জানেন । (রদময়ের প্রতি) তবে একটা 
গাওনা ভাই। 



তেজোমরী। 

আদজ্ডে, আমি গাইতে পারিনা, আর সকলে 

গাঁবে। 

সেটি হচ্ছেনা বেয়াই। . 

চোখ্ দুটা তোর মিট্মিটে, নাঁকটা তোর সরু 

কাণ ছুটা তোর বড় বড়, তুমি শঠের গুরু 

ভান চাও ত মানে মানে করে ফেল গান। 

নইলে সখা, বজ্ড জোরে ম*লে দেবো কাণ। 

( মলিবার উদ্ভোগ ) 

আপনার আর অত কষ্ট স্বীকার কণত্তে হবেনা । 

এই গান করি। 

ম'লোন| ম'লোনা নখ, কাণ 

টু ক'রে মাথা ধরে, জলে ওঠে প্রাণ । 
কাকি দিয়ে নিয়ে এসে, কান মলো ক'সে ক'সে 

। গীরিতি কেমন তব বুঝিনা পরাণ। ৫। 

আচ্ছ। শালা, বহুুআচ্ছ।1 এযা, তোম।র 

নামটাই যে জানিনে; তোমার নামটা কি ভাই? 

আমার নাম রসময়। | 

র-স ময়; রস-ম-য়) রস-ময়, ও? নামটা যেন, 

কোথায় শুনে থাকবো! ( ক্ষণেকচিন্তিয়া) 

এইযে হে মনে পরেছে | 

“রমভরু, রসময়,রসের ছাগল। 

তোমার কারণে আমি-হয়েছি পাগলছ। , 



রস। (ঈষতক্রুদ্ধ ইয়া ) 

তোমার নামকি? 

মা মালিনী 

রল|॥ মালিবাঁড়ীর মালিনী," গ'্ড়ে ফুলের মালা 
যারে পায় তারে দেয়, ধারে তার গলা। 

দে।  € উচ্চহাস্তে ) খুব জব্দ মালিনি। 

মা। (হাসিয়া) তাইতে বলি বেয়াই আমার বডড গরু 

শিংছুটী ছোট ছোট লেজ্টী সরু। 
দেব। যা'ক্ ভাই বেয়াইর যখন অতদরকার তখন 

সই, আজি ওকে বিদায় করে দাও। ওগো, 
বেয়াই, তোমার রাজপুজ্র গান শুন্তে বড় 

ভালব|সেন, দেখ্চি। কাল সন্ধার পর তোমার 

ও তার নিমন্ত্রণ রইলো |" একটু গাম বাজনা 

হবে। ,তবে আ।মি আসি এখন। 

ৃ প্রেস্থান) 

গা। চল্রে বামুন'রেখে আসি গেটের বাইরে 

কাণ মলাটী ভালে যেও, ভূলোনা আমধরে । 

“(উভয়ের প্রস্থান) 



৩৪ তেজো মস । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 

দেব বালার নৃত্যশাল1 (কুষ্ীকাঁনন) 

নৃত্য ভূষ| পরিহিত দেববালা ও মালিনী। 

৩০০ পপ 

মা1 মরিকি মাধুরী তোর খেলিছে সর্রবাঙ্গে 

সখি! কিছ[র তাহারে? সামান্য মানব 

তিনি; অশখি কোণে যদি হেরে দেবেন্দ্র 

বারেক ও ঝগরাশি তোর, তবে সখি, 

ভুলিবে শচীর মুখ, স্থন্দর স্বরগ। 

দেব। প্রশংসা শিকেয় তুলে রাখ স্থবদনি 

গয়াল নিজের দধি বলে থাঁকে ভীল ! 

তা' বলে কি সর দই হয়লো৷ তেমন ? 

দেখিলে আমায়, যদি মারের মন 

« অরিষা প্রমাণ টলে বুঝিব তখন 

যথধর্থ কহিয়াছিল মালিনী নর্তুকী। 

না। বামুন হয়েছে কিন্তু বড়ই নাঁকাঁল। 

“দব। হইবে মিলন তব, শুন প্রিয় সখি 

মজেছে ব্রাঙ্গণ সৃত ওকগ চটকে । 

দুদিন আসিলে হেথ। হইবে শোধিত 

স্বভাব তাহার-_ প্রেমের আম্বাদহীন 

নিতান্তুই নহে গেই জন। ? 



তেজোময়ী। ৩ 

মা। যাও সখি। 
' এ দেখ,দরওয়ান্ আপিছে হেথায়। 

* (শেলাম পূর্বক দরওয়ানের প্রবেশ) 

কি খবর বাবুলাল ? 

দর। বুন্দেল কুমার 

আর সহচর তীা'র, মাগিছে প্রবেশ । 

গা। নিয়ে এস ত্বরা ক'রে। (দরওয়(নের প্রস্থান) 

_ [দেববালার প্রতি] এবে দেববালা, 

ধযত করিয়। যত হৃদয়ের বল 

অদৃষ্ট পরীক্ষা কর। 
দে। হইবে বিজয়ী 

জানি ভালমতে। এ এ আসিছে কুমর 
[অরবিন্দ ও রণময়ের প্রবেশ) 

দে। (সসম্ভ্রমে) আসন্ন কুমার । 

ম1। বন্ধন, এখানে । 

[রাজপুজ্ের দেববালার পার্শস্থ আসনে উপবেশন] 

ম|| (রসমরের দিকে চাহিয়া) ওহে বেয়াই__ 

চাঁহকি বসিতে তুমি, ফেলিয়া আমায় ? 

[রসময়ের নত মুখে অবস্থান.) 

অর, সখাঁকি বেয়াই আপনার ? 

মা। "আজে, যুবরাজ বোনেরে ইহার বিয়ে 

করেছে আমার ভাই, ইনি শাল! তার। 



৩৬ ভোগোময়ী। 

[রসময়ের চিবুক উত্তোলন পুর্ববক] 

কিবল ০৮ দি নারাজ সন্থান্ধে? 

.এরসময় অধিকতর অধোবদন] 

. নিকট টি তব বুয়েছে, ধয়ানে। 

তথাপিও সখা, তুমি: বিলনি, আমায় ? 

িল-বিহীন গণ্য এ দোষ তোমায় । 

মা। এবার করুন ক্ষমা_ শান্তি পরুবারে। 

(রসময়ের হাত ধরিয়া) 

এসরে বেয়াই শালা-বাসোরে এখানে । 

ৃ্ (পাশবস্থ আসনে উপবেশন করান) 

হর] “পরম সৌভাগ্য মগ হ'ল পরিচয় 

ব্খগুল রাজপুজি, আপনার, সাথে, 

দে এ 'বুদ্দেল কুমার, এ সৌভাগা নহে তব? 

রর সৌন্ভীগার্িমার। (মালিনীর দিকে চাহি 

(রন, অধিক হ'লে! ্ 
" কি সুতি হ'লে নৃত্যগীতু 

নি তত আমি- নিজ সময় বু্ধিযী 

| কর কার্য সমাধান। 

মা  (উঠ্িতে ২) করি প্রণিপাত 
বুন্দেল কুমার আর সুখি দেববালা। ' 

(মালিনীর বধু নৃত্য) 



তেজোময়ী। ৩ 

রস | (লহাস্তে] সঙ্গীত-বিহীন নৃত্য রোচেনালো মন__ 

মা| ,(হাত ধরিয়া) এসহে বেয়াই বাবু, দু'জনে মিলিয়া, 

রপ। 

মা 

রস। 

নাটি গাই তালে তালে করতালি দিয়া । 

(অতিব্যন্তে) নাচিতে জানিন! সখি, ক্ষমোলো 

আমায়। 

দিই মলে কাণ, শেষে মরিবে জাঁলায়। 

মলো নালোকাণ 

উঠি আমি প্রাণ 

( মালিনীর ও রসময়ের নৃত্যগীত ) 
উভয়ে । আরে আড় নয়নে চেও নাঁলো জান্ 

মা। 

র। 

বিষমাখা! তোর অশখিঠার 

কথায় তোর ক্ষুরের ধার * 

উভয়ে মদনের পঞ্চবান হয়লো সুদ্ধান। 

চা 

না| 

ওলো, জানিস্ তুই কত ছলা 

হারে মুর্খ,,আমি অবলা। 
টভয়ে | (ওলো ) অবলা সবলা হও হাতে পেলে প্রাণ। ৬ 

সর। বাহবা?! বেশ, বেশ ! (দেব্বালার প্রতি ) 

স্থশিক্ষিতা ্বধী আপনার। 

মনান'ন 
সখাকুমারের। 

বৈবাহিক সনে দেবি, 
নতাগীত হ'লে! সমাপন. নামিবে কি 



৮ তেজৌময়ী। 

আপনি আপরে? কিম্বা একাকিনী আমি 

সাধ্যমত কুমারের সন্থটিবিধান 
রহিব করিতে ? 

অর। (স্বগতঃ) অদ্ভুত, অদ্ভুত বটে! 

রাজপুত্রী আপনি নর্তকী! ধন্য আমি, 

ধন্য মম নয়ন যুগল ! 

[ অধোবদনে দেববালার অবস্থান ] 

রস। আশীর্দাদ করি তোরে মালিনী নর্তকি ! 

ছাড়িয়া আমায় তুমি ধরেছ কুমারী । 

রাঁজপুত্রি, নিবেদন চরণে তোমার 

ন[মিয়া আসরে দাও বিশ্রাম আমায়। 

[দেবধাল]র আসন হইতে ন।মিয়া মালিনীর নিকট অবশ্থিতি 

ও (তাহার কাঁথে কাণে) আগে একটা গান ক'রেনাও] 

মালিনী ও দেববালার সঙ্গীত। 

প্রণয়ের রীত্ সখি, কি জীন কেমম। 

* যারে তুমি ভালব!স 

য।হণরে দেখিলে হাম 

সেই বলে কালো, কালো, 'ফৈলে নিষ্টীবন। 
রাজার নন্দন কত : | 

ত্যাজিয় নুন্দরী শত 
৪ 

বরাঙ্গণা পদ হৃদে করেলো ধারণ। 



ভেজোময়ী। ৩ 

তেজোময় দিনমণি 

ভালবাসে কমলিশী 
কালে ভোঙ্করায় সখি করে সে যতন। 

প্রণয়ের রীত্ সখি, কি জানি কেমন। ৭। 

অর। আখগুল-কুমারি! সত্যি বলতে কি এমন মধুব 

সঙ্গীত পুর্বেব আর কখনও শুনিনি । 

রস। কাল গন শুনে তখনি আমি মনে করেছিলেম, 

কুমার শুন্লে একেবারে অবাক হ'য়ে যেতেন। 

মলিনীও খুব বেশ গ।য় কিন্তু। (কটাক্ষপাত) 

মা। ও ঠাকুর, প্রশংসার নাহি প্রয়োজন 
আসরে নামিয়ে এনে করাবো নর্ভন। 

রস। ক্ষমাকর রসবতী, মুখে দ্রিলেম কাটি, 
ছুই সখীতে মিলে তবে নাচ পরিপাটা | 

(দেববাঁলার সঙ্গে উঠিতে২, মালিনী রসময়ের নাকনাড়া লিয়ে ) 

ভায়া আমার রসিক বড় 

কথায় কথায় পদ্য পড়। 

[দেববালা ও মালিনীর সঙ্গীত সহযোগে নৃতা এবং সহসা 
নাচিতে২ ফুলবালাগণেব প্রবেশ ও যোগদ।ন] 

রসের খেলা প্রেমের লীলা হলো সম।পন। 
কালাটাদ গৃহে এবে কররে গমন। 

গৃহেতে কুবুজা দাসী, 
গলেতে লাগাবে ফাঁসী 

এনূলে পরে বৃন্দীবনে পুনরগমন | ৮। 



তেভোময়ী। 

চমগ্কার! অতি চম্কার ! ফাঁজকুমারি, রাত, 

অনেক হলো, আমর। তবে আসি এখন। 

মধ্যে মধ্যে দেখ! দিতে অবশ্যই 'ভুল্বেন না। 
সেকথা আর বল্তে? | 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 

স্বন-_দীল্লি, বুন্দেল কুমারের শয়ন কক্ষ। 

সময় পুণিমানিশি। 

অর। (বিছানায় শুয়ে) মুক্ত বাঁতায়ন পথে, হাসিম।খ | 

উকি মেরে দেখিছে আমায়। কোন্ হেতু 
গভীরবিষাদমখ। হৃদিবীণাতার ' 

রহিয়া, রছিয়া, আজ উঠিছে জাগিয়া ? 

আখ গুল-পু্রী দেববলা, হায়! কেন 
ঘন ঘন জাগিছে মানসে? মহাভূ্ুল 

কিকাজ করেছি? নৃত্তগীহুরসরঙে 
ফুলবতী কামিনীর নহে তো বঞ্চিত। 
দুরহ দুশ্চিন্তা, আমি ঘুমুই এখন । 
[পার পরিবর্তন করিয়া ঝজ পুলের নিদ্রাচেষ্টা, 

জাসদ ৬.০ স্পট 
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[নহ্ণ। স্বপ্নবালকদিগের প্রবেশ ও মঙ্গীত সহযোগে হৃতাগীত। | 

(আমুরা) আকাশে বসতি করি 

(আমরা) ভূবন ভরিয়! ঘুরি, 
' যারে পাই তারে ধরি, খেলি নানা রঙ্গে । 

(মরা) ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারি 

(অ।মরা) গড়িয়া ভঙ্গিতে পারি 

তালে তালে হেলেছুলে বেড়াই তরঙ্গে। 

(আমরা) হাসিতে কাদিতে পারি 

(আমর1) নাচিতে গাইতে পারি 

হাঁসি, কাদি, নাটি, গাই মিশেযাই আঙ্গে | ও 

(স্বপন বালকদিগের তন্তদ্ধীন ) 

[সহপা আক্কাশ হইতে পুষ্পক রণে স্বপ্ন দেবীর অব্তরগ 

ও কুমারের শিয়রে অবস্থান ।] 

₹প। নয়ন উন্মিলি দেখুরে কুমার, 

করেচিস্ কত বীভগুস ব্যাভার ! 

কালাগ্নি উগরি দুরন্ত নরক 

চেয়ে আাছে তোরে, দেখরে বালক। 

কপালে আগুণ ধবক্ ধ্বক্ জলে, 
'করেতে ত্রিশুল নর-মুণ্ড গলে। 
হাড়, মাস হীন, অহো! কি ভীষণ! 

দেখরে কুমার, দেখুরে শমন। 

(ঘুম ঘোরে কুমারের চিৎকার করণ) 



৪২ তেজোমমী। 

দুক্ষধ্য ঘতেক তাজিয়া! এখনি 

পুণা কন্মে মতিদাওরে বাছনি। 

অই দেখ বাছ। জনক তোমার, 

পণ্যকর্ম করি ডূপ্লিছে অপার 

শন্তি ্বখ যত দেবগণ সনে ; 

য/পিনেছে কাল অতি হষট মনে। 

বূপবতী কহ দেববাল(গণ 

কমতে ভাব করিছে যতন। 

আনার এদিকে “দথ্রে চাহিয়া, 

কুকন্ম জগতে তোমাবে আনিয়।, 

কতমত ভালা ভূর্জিছে তে|মার 

কুকর্মা-সহৃদ তরাঙ্গণ-কুঘার | 

বিভীষণগূর্তি বম-দুতগণ 

আছাড়ি ভাভানে কবিছে পেষণ । 
( কুম।রের পুনঃ চিৎকাব ) 

ধুসেছ এবে ভ্রান্তি আপনার ' 

বুবভীগণ নহেত আস।ব। 

নাচিতে গাইতে তাহারাও জানে, 

অসমর্থা নহে প্রেম-আ।লাপনে। 
বার।ঙ্গন।-সঙ্গ তজরে কুমার; 
জীবন হইবে শীন্তি-পারাবার। 

(সহম! স্বপ্ন দেরীর রথারোহণে 'অন্থ্ধ|ন 

ও কুমারের নিদ্র।) 
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অর। ওঃ কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন? (কিয়ংক(ল চিন্তা করিয়া) 

* স্বপ্নকি? এরমুলে কি কোন সত্যই নাই ? 

কি ভয়নুক নরক! কি ভীষণ যমদূত! রসময়ের 

আবারকি ভয়ঙ্কর অবস্থা! (ক্ষণকাল চিন্ত। 

পূর্বক ) যা'ক্, বাস্তবিকইত কুলকামিনীরা রস- 

বিবঞ্জিতা নহে। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে তারাত 

পেশাদার নণ্তকীদের চেয়ে কে।ন অংশে নান এহয় 

না। দেববালাইত ইহার হুলন্ত দৃষ্টান্ত । (আানার 

চিন্তা করিয়া) কিন্তু তাবলে আমি তেজোময়ীকে; 

বিরে কণত্তে পারি না। তাকে যে আমি ভগ্মী 

সন্বেধন করেছি ! (আব।র চিন্তা) আখ ুল- 

কুমারীর যেমন রূপ, তেমন, গুণ। ইনি আব।ব 

পিতৃম[তি-হীনা হওয়।য়, রাজ্যের একমাত্র অধি- 

করিনী।” (ভাবিয়া) এট। আমার পক্ষে ছুরাশ! 

মাত্রনয়কি? আম।র দুক্ষর্মোর কথান্যদি তিনি 

শুনে থাকেন, আম।য় ঘ্বণাবই আর কি কন্তে 

পরেন, (আবার চিন্তিয়া) কিন্তু তার একয়" 

দিনের ব্যবহার ত বড় ভাল-__আশাপ্রাদ নয়, 

তাই বাবলিকিক'রে? একদিন মনে কান্তেম 

একন্ঠ্রী নিয়ে স্বুখী হবো কি করে? কিন্তু কি 

শভুলই ভেবেছিল্ম দেববালার স্যায়,্রীতে কোন্ 
ভাব আছে ? (আবার চিন্তিয়!) বিয়ে যুদি 



৪৪ তেজোমদী। 

করি ত একেই কর্বেব।। (জানালায় উকি মেরে) 

রাত, এখনও অনেক আছে। বসে বামে কি 

করবেনা? একটু ঘুমুতে পারি কিঃনা, দেখাযাক্। 
[ পুননিদ্ চেষ্টা ] 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 

বুনেল-_রাণী ইন্দুমুধীর শাম ভবন। 

রাজ| ভীম সিংহের প্রবেশ। 

ইন্দু। ( সসম্ত্রমে প্রণাম পূর্বক ) অসময়ে কেন হেরি 

শশাঙ্ক বদন ?, 

ভীম। 'নুসম্বাদ এনেছি মহিষি। 

ইন্দু। (ব্যস্ততাবে) , ফিরেছে কি 

তজোময়ী লইয়া কুমারে ? 

ভীম। বিনা অর্থ 

বার্ধ।বহ শুভবার্তা দেয় কি কখন ? 

ইন্দু। (সহাস্থে) নৃপতি সাজিয়! দূত আফেনি কখনে। 

ভেটিতে আমায়। কেমনে জ্বানিব বল 

অর্থবিনা রাজদুত দেয় না বারতা ! 
ভাঙ্গিয়া বলরৈ দূত, কিবা তব আশ। . 

ভীম। (করযোড়ে) অভয় প্রদান দি কর মহারাগি 

নিঃশঙ্কে বলিতে পারি আকাঙ্ষা আমার | 
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ইন্দু। দিলেম অভয় আমি, বল দূতবর, 
কি চাহ আপনি । 

ভীম। (জানু পািয়া) সুমিষ্ট অধর গ্রধা 

ওচ[দ-বদনি, চাই আমি; অন্য অর্থে 

অভিলাষ নাহিক আমার । 

ইন্দ্ু। (গম্ভীর ভাবে) বিষম জ্মস্থা 

দূত, করিলে স্থজন। সাজে কিরে অমা-_ 

রাণী আমি-_চুমিতে দূতের মুখ £ চাহ 

রাজা, রাজপদ বিনিময়ে এর, দিব 

দিব দূতবর, বিনাবাক্যব্যয়ে। 
ত।ম। (যুক্ত করে) , দেবি, 

দোভাষী নহি গো আমি, রাক্য রাজপদে, 

নাহিক আকাঙ্খা মম, নাহি দিবে যদি 
করিবে নিরীশ যদি, আশ| দিয়ে মোবে - 

চলিল।ম তবে আমি। (প্রস্থাচন।দ্যত) 

(ক্ষণেক চিন্তিয়া) শুন দূতব্র, 
পূরা'বো+ বাসনা তব, কিন্তু মনে রেখো9 
রাণী আমি,_কতু হয়ো না বিস্মৃত যেন 

." মর্যাদা আমার। কর যাহা ইচ্ছা তখ। 
তীমুসিংহের অগ্রসর হইয়া রাণীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন] 
টন্দু। কৃত্রিম ক্রোধে) এনহে ভদ্রতা দূত! দিয়েছি 

সম্মতি চুমিতে অধরে মম, আলিঙ্গিছে তোম। 
বমি নি কখন ? 

০1 কট রে 



৪৩ তেজোময়ী। 

ভীম। (কৃত্রিম ভয়ে) করেছি অন্যায় রাঁণি, 

দেহ শাস্তি যে হয় বিধান। , 
ইন্দু। (কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া) দেখ দুত, 

করিলাম লঘু শাস্তি নৃতন বলিয়া_- 
এখানে বসিয়ে থাক, নিকটে আমার । 

সাবধান ভবিষ্যতে । বল বর্তা এবে। 

ভীম। (সহাস্তে। রাণী হ'য়ে দুতমুখে করিলে চুম্বন ! 

ছি! ছি! মহারাণি। 

ইন্দু। (সহাস্থে) তোমার সদৃশ দূত 

করিতে চুম্বন, রাজা, সতত প্রস্তৃত 

বুন্দেলেররাণী,। এই আ।মি চুমি পুনঃ (চুন্বন প্রদান। 

ভীম? .শুন মহারীণি, এবে সন্বাদ তোমার। 

দীল্লি হ'তে তেজোময়ী করেছে প্রেরণ 

॥ . গত্রপহ দূত একজন। দেখ পত্র। 
ইন্দু। «(সলড্ড ত।বে) ভুলিলে কি মহারাজ, করেছ বিবাহ 

বিদ্যাহীনা রমণীরে ? 

ভীম। (অপ্রস্ত্ু ভাবে) ভুলি নাই রাণি। 
ভবিষ্য স্বখের আশে হয়েছি প্রমত্ত। 

গড়ি আমি তবে। (পত্রপাঠ) 

পিত:। তোমার ও পরমেশ্বরের আশীর্ববাদে অনের 

দুর কৃত রার্ধা হয়েছি বলে “বোধ হচ্চে। এখানে 

একটা কথা বালে রাখি ;.তে(মরা কাহারও নিকট রহ 
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ভেদ করে! না। কিন্তু আমার কথা মত ক।জ কণ্তে 

ভু'লোন1। যদি কুমার কোণ রাঁজ কন্যাকে বিয়ে ক'রে 
বাড়ী ফির্তে চায়, তোমরা আপত্তি ক'রো না।* তোমা- 
দ্রিগকে নিশ্চিন্ত কর্ধব 1র ভ্ন্য থল্চি, তোমাদের কোনও 

ভয়ের কারণ নাই । মাকে আমার প্রণাম দিও । নিজেও 

জানিবে। আমরা সকলেই ভাল আছি, তোমাদের 

মঙ্গল বাঞ্জনীয়। ইতি সেবিকা তৈজোময়ী। 

কি উপায়ে কার্য সিদ্ধি করিল! বালিকা 

নারিনু বুঝিতে মহারাণি, ধন্য বালা! 

ততোধিক ধন্য তাঁর আত্ম-বিশ্বস্ততা | 

ইন্দ্র। স্বীয় ক্ষমতায় গভীর বিশ্বাসী তেজ। 
আদ্যাবধি ছিল তার নিশ্চিত বিশ্বাস__ 

হ,ষে সে বিজয়ী রণে__জিনিবে কুমারে !. 
কৃত কা্যতার তার ইহাই সোপান। 

অআবহেলি' এহেন রতন মহারাজ 

অন্য কামিনীরে যদি করাতে বিবাহ 
কুমারে, থাকিত ছুন্মোচ্য কালি মাখিয়া 

সর্ববাঙ্গে বালক, ডুবিতে আপনি তুমি 
কলঙ্ক সাগরে । করিল! উদ্ধার তেজ 

ংশ আমাদের। 

ভীম।*, তোমার বুদ্ধির গুণে 

বাচিল কুমার; 'আর বাচিন্ব আমরা" 
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দিনমান অবসান-প্রায় মহ।রাণি। 

বিহার কননে যেয়ে চল কেলি করি 

ঈহানন্দে মেতে। (উভয়ের প্রস্থান) 
৫ 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক | 
শুরুপক্ষ নিশি। 

আরবিন্দের বাগান বাড়ীর সম্মুখস্থ নিজ্জন ময়দান। 

গান করিতে২ রসময়ের প্রবেশ । 

চাদের মত মুখ খনা তোর, চীদের মত হ!সি 

না দেখাল জগণ্ড হারাই, দেখ তে ভাল বাসি। 

কলঙ্কী আকাশের টাদ 

ঘটায় শুধু পরমাঁদ 

ভ্বালায় বিরাহনল, দয় দিবানিশি। 
পক্ষান্তে তাহার হাস 

তুমি থাকো বারমাস ৭ 
আলো রুরি হৃদাক।শ, ওলো মেঘ-মুক্ত শশি। ১০ 

[ ময়দানস্থ,'অশখমূলে উপবেশন পুর্ববক ] 

সেই স্বপ্ন দেখে অবধি কুমার “তেমন ক'রে 'আর 

আমার সঙ্গে মিশেন না। তেমন ক'রে আর আদর 

করেন না। মূর্খ! মূর্খ! স্বপ্নের ভয়েই অস্থির "আরে 

ত বয়স হ'লো, কত স্বপ্ন দেখ লেম্, এই হাড় ভাঙগলো,, 
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ই মাথা ভাঙ্গ পলো, এই মাথাটা নীচু ক'রে গাহাড়ের 
পর থেকে ফেলে্দিলে ; কৈ একদিন ওত ভয় পাইনি। 

মারের মত মুরখ, বাবা, কোথাও দেখিনি। এমন ভীরু 
পুরুষের সঙ্গে আর মিশতে নেই। (ছু'পদ গান করে) 

মি যাবে মথুরায়, আমি বৃন্দীবনে। গোকুলে গোপের 
রী দেখিব নিজ্জনে ।--মালিনী বেটার বড় ৰপ। 

বার যেমন রূপ, তেমন যৌবন। তাতে আবার 
চুতে গাইতে ও খুব পাঁরে। আঁমি যেমনটী, বেটা ঠিক 

মনটা-একচুল ও এদিক ওদিক নয়। রাজকন্যার 
জকন্যাকি ? রাণীর সহচরী। টাকা ও খুব আছে, 

শ্চয়ই; ওকে তম্নি না হোক, বিয়ে ক'ত্তে হরে। 

পী নাচ গান রসিকতা, কথায় কথায় ছড়া বল! ভা 
নু । আমিও সে সব খুব পারি । তবু ও আমায় ভাল 
বেনা? ইস্, যাঁস্তেই হবে! এই দ্রেখনা আঙি 

[ন নাচতে ও গাইতে পারি। 

নৃত্য সহযে।গে সন্্লীত। সহসা মালিনীরপ্রবেশ ও 
যোগদান |) 

আমি নাচিতে গাইতে পারি, আর পারি খেতে । 

কথায় কথায় ছড়া বলি, 

পারি দিতে গ্ঠলা গালি, 
মলা খেয়ে তার, পারি গো গু'তে। 
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গীরিত ক'রে দিলে লাথি 

গারি নিতে বুক পাততি 
ওগে| পীরিতির ছল! আমি জানি ভাল মতে। ১১ 

(মালিনীকে দেখিয়া) 

হ্যারে মাগি, ভয় নেই, এলি দুপুর রাতে, 

নাচিতে গাইতে এই পর পুরুষের সাথে? 
মা। তোরে ঠাকুর, পুরুষ ব'লে গণ্যি কারেকে? 
.... এখনি পালিয়ে যাৰি রাঙ্গা চোখ দেখে ! 

রস। মুখ শাম্লে বদিস্ কথা রাগ হচ্চে ভারি, 

মাঠের মাঝে দুপুর রেতে হ'বে জড়াজড়ি । 
ম[। প|লাবার পথ পাবিনে, খেয়ে রুলের গুতা 

' জড়াজড়ি ক'ত্তে এসে হায়! ভেঙ্গে যাবি মাথ' 

রস। বেটার গায়ে জোড় কত, ভাঙ্গবে আমার মাথ 

মা। টেঁচুই যদি, আস্বে লোক, মার্ব্বে রুলের গুঃ 
রন (একটু নরম ভাঁবে) 

“ওলো মালিনী, রুলের গুতা মারবে কে? 

মা। বামুন, তুমি না হয় আজ বেড়া'তে এয়েচ, ং 

রোজ রাতেই আমি, ' আজ রাজকুমাবীর । 

অশ্খ করেছে, তাই তিনি আসেন নি। গা 

ওল] চারদিকে পাহাড় দেয়, আমি. তেন 

' খুঁকিনই যে ফস্ক'রে তোমার হাতে এসে। 

রস। (শ্বগতঃ) ফম়ুক'রে না এলে ও একটু 



তেজোময়ী। ৫১ 

ঘস্তেত আসবে (প্রকাশ্যে) আচ্ছা মালিনি, একট! 

কথা জিজ্ছেস্ করি, উত্তর দ্রিবেত ! 

মা। কি.কথ| ঠাকুর ? 

রস। বেশী কিছু'নযু। এই তোর বিয়ে হয়েছে? 

মা। (হাসিতে ২) কেন ঠাকুর ? 

র। একটা ভাল বর আছে। 

মা। নিজেই বুঝি? 

রস। (মাথা চুল্কাইতে২) তা-তাতা'হা'লেই বা দে।ষ 

কি? 

মা। (হাঁগিয়া) ইস্ তোমার যে বড্ড প্রেম দেখ্চি! 

রম। সত্যিকি তোর বিয়ে হয়েচে মালিনি 

মা। তা ঠাকুর, তুমি যদি কর, ত? হয়নি। 
র। তবে আমায় বিয়ে কর্বি মালিনি ; (মালিনী 
পৃষ্ঠে চড় মারিতে উদ্ভত)। | 
ঘ।। (ধমক দিয়ে) হযারে ঠাকুর, গাছে না উঠতেই, এক 

কীদি? 

ব। (অপ্রস্থতভাবে) কেন মালান, কেন অমন কবে 

কথা কও? পু 
1া। ঠাকুর, আমার একটা কথা যদি রখ, তবে তোমায় 

বিয়ে কত্তে আমি খুব রাজী আছি। 
রস।' (সহাস্টে ব্যগ্র হইয়া) কি কথা মালিনী সখি? 
মা এ৯-আমার কথা ছাড়, এক পাও চল্তে পাবেনা 

অমি যা” বলি, তখনি তা” শুন্তে হ'বে। 
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রম। (একটু অগ্রপর হইয়া) সে কথা আর বল্তে 

মালিনি! তুমি আমার গুরু মশাই, আর আমি 

ভোমার ছাত্র হয়ে, এক পায় ২৪ ঘণ্ট 
দাড়িয়ে থাকৃবে!। বাবা, তীর যে রূপ, আর 
যে গুণ, আর যে-যে-পশ্চাপ্তাগ ! ওসব পেলে 

আর কোন্ শাল! অন্যত্তরে যায়! ৃ 

সা। আরে থম, থাম, একে বারে খেপোনা। ত 

তঁজ যাও; আমি আগে দেখবো, আর কো 

দুষ্ট মীকরনা, তবেত তোমায় বিয়ে কর্ষের 

এখন আসি তবে। (প্রস্থান 

রস। [গন্তীর ভাবে পাদচারনার সঙ্গে গোপ চাং 

দিতে২) 

এ$, আমি, নাজান, কেমন গ্ুন্দর ! মালিনী বে 

আম।য় দেখে আগেই ভূলে ছিল। শালী কি' 
থুব হাত হয়েছে, আর হবেনা কেন ? নাচতে ব। 
গরাইস্ে বল, ছড়া বল্্তে বল আমি নাপারি কি 

ওর কথ! ছাড়। এক পাও চল্তে পাবোনা 
আচ্ছা, আগেত বিয়ে করি, গ্রের কথা পরে 

এখন ছুই দিন না হয় চুপ্ক*রে-বকঃ গরমে 
ধার্টিকঃ হ'য়ে থাকি। আজ আমার কি. শুভ 
দিন। কি শুভক্ষণেই আজ বেড়াতে এসেছিলাম 

কার মুখ দেখে সঈ, পোহা'লো! রজনী। 
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যেদিকে নয়ন মেলি, 

দেখি স্রধু (কালা কুলী। 

আনন্দ*ফে।য়াড়! দোএি দিগন্ত-ব্যাপিনী | 

: আকাশে হাসিছে অভ্র, 
জগৎ হাসিছে শুভ্র । 

হ।সির লহরী সুধু দেগ্লো স্জনি। ১২। 

(গাইতে ১ স্থান) 
৬০ রর পপ 

চতুর্থ আস্ক | 
গ্রথম গণভাঙ্ক। 

দীল্লি : দেববালার কক্ষ-সময় সন্ধা! । 
পপ আপসপাপাস পপপাসপসিত সস 

দব। (ইতন্ততঃ পাঁদচারণা করিতে ২ জান্ল।য় বি 

মেবে) ূ 

এখনি আসিবে যুবরাজ । জনি আমি" 

মজেছে কুমার, পোষিছে হৃদয়ে আশা 

দেববালা করিবে বিবাহ । কিন্তু যদি 

কোন মতে,জানেন কুমার, নহি আমি. 
তেজে(ময়ী ছাড়া অন্যজন, তবে হায়! | 

হই[ুব নিক্ষল মগ সকল প্রয়াস। 
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তাই ভাবি ফ্ত শীঘ্র হয় সম্পাদন 
বিবাহ-বন্ধন, তত মঙ্গল আমার । 

(আবার উকি মরে) 

বিলম্ব দেখিয়া তার কত ভয় মনে 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাগি+ পাইছে বিলয়। 

অব্যপৃত মন যত ছুশ্চিন্তা-আলয়। 
(চেয়ারে উপবেশন পূর্ববক, বাম ক'রে কপোল- 

বিন্যাস পর্ববক) 
স্ঙ্গীত। 

এখনো এলিনে আজ কেনরে কানাই! 

হ'তেছে বিষম ভয়, বুঝিবা হারাই । 

কামনা নাহিক মনে দেখবে! সুধু দু'নয়নে 

' তাও কি পা'বোন। হায় ! ওরেরে কানাই ? 

বারেক আসিয়ে হেখা যেও তব ইচ্ছ! যথা। 

দেখিব নয়নে (স্থৃধু) ভালবাসা নাহি চাই। 

পাতিয়া রেখেছি সন্ত হৃদয় -কোমলগন্স 
'ঝ'সোব! নাব'সো! তুমি, এসরে কানাই। 
হ'তেছে বিষম তয়, ঘুঝি মারা যাই। ১৩। 

(সহস! দ্ব।রোদযটন পুর্্বক কুমারের প্রবেশ) 
অর1 এনহে উচিত কাজ, অধি দেববালা 

দেখিয়া সখারে তব-- 
দে। বিলম্ব এতেক 

আজ কেন যুবরাজ, পাঁরিকি জানিতে? 
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অর। অনশ্য জানিবে দেবি, কিন্তু আগে আমি 

শুনিৰ মোহন গীত ্রীমুখে তোমার | 
দে। ' (নত মুখে-তাই ভো”ক, মনে যেন থাকে যুবরাজ, 

বিলম্বের হৈতু আমি চেয়েছি জানিতে । 

সঙ্গীত। 

ভালবাসি বলে কিহে উচিত কাদ।ন ? 

চাঁওনা আমারে তৃমি তথাপি সম্ভুউ আমি, 

দিনান্তে য্যপি পাই, বারেক দর্শন ! 

ন।হিক কামনা কোন বাসন! হয়েছে লীন 

দরশন আশে সুধু আছেহে জীবন। 

ঈশ্বরের জীব বলে একটু (ও)কি মুখ ভুলে 
চাবেনা আমায় তুমি, দিবেন! দর্শন ? 

ইচ্ছা তবহয় যদি. গালি দিও নিরবধি; 
সুমিষ্ট সম্ভাষ ব+লে করিব গ্রহণ। 

তথাপি দিনান্তে নাথ, করি পদে প্রণিপাত, 

রাগে ৫দ্বষে অনিচ্ছায় দিও দরশন | ১৪। 
বলিবে কি যুবরাজ, কারণ এখন £" 

অর। (নত বিষ সুখে)-আসিয়া প্রত্যহ হেথা বাঁড়িছে 
| আাদার 

হৃদয়ের অশাস্তিঅনল। 
দেব 1, (সবিন্ময়ে) যুবরাজ, 

মনোভাব আপনার নারিন্ু বুঝিতে" 



৫৩ 

অর 

দেব। 

অর 

দেব। 
তর। 
দেব। 
অর। 

তেজোম্য়ী | 

অশান্তি বাঁড়িছে যদি আমিয়ে হেথাঁয়, 

বলিমা আসিতে পুনঃ, বিদায় কুমার । 

কুপিতা হয়োনা দেবি, নাহি দোষ'তব, 

অশান্তির হেতু স্থৃধু'মানস আমার। 
ঘের প্রহেলিকাবৎ জ্ঞান হয় মম 

বাক্য আপনার । নিজের হৃদয়ে যদি 

অশান্তির হেতু, কোন্ হেতু বাড়ে তবে 

আধিলে হেথায়, হৃদয়-নিহিত তব 

আশান্তি-জনল ? হয়েছে বাসন! মনে 

নিতে কুমার, সব সুম্পষ্ট ভাষায় । 
(হস্তাঙ্ুলি খুটিতে ২) ক্ষম দেবি, লজ্জা মম করে 

| বাক্যবোধ। 

সুনিশ্চিত হেতু তবে আমি ? 
(নত মুখে, শুদ্ধ ফখো . দেবধালা__ 
বলিতে বলিতে' কেন থামিলে আঁধার ? 
শুনিবে মালিনী মুখে । বিদায় এখন | 

“ ৭৯ (কুমারের প্রস্থান) 

(নিরীক্ষণ করিয়া)'ষথার্থই চললে গেল? অশান্তি 

অন্য কোন নারী বুঝি জ্বালায় তাহারে 
আদিলে আমার কাছে? তবে কি কুমার 

সৌম্যমু্তি পরিয়াছে ন্তুধুই বাহিরে ? 



ব্গ। 

তাব। 

রস। 

অর 

তেজোমপী। ৫৭ 

মিথ্যাকি সখির কথা- প্রণয়িণী আমি? 

পুষি কি হৃদয়ে আমি মিথা জাশা তবে ? 

(প্রস্থান? 

পপ পপ 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 
দিল্লী; অরবিনের কক্ষ 

দেনবালা-কুষ্তে সখা, হবেনা গমন ? 

আজ আমি যাননা তথায়, কিন্তু সথে 

যেতে হবে তোণ।,_ মালিনীরকাছে 

বলিবে আমার হয়ে গুটী দুই কথ|। 

(ন্বগতঃ)-দেববাল| ছেড়ে পুনঃ, বুঝি, গেছেমন 

মালিনী উপরে ! ঠকা?বে নিতান্ত কিহে * 

দরিদ্রব্রাঙ্মণে | প্রকাশ্যে) কি হেতু কুমার, তব 

অনিচ্ছ| নৃতন ? বিশেষতঃ, কতদিন 
যাওনি সেখানে । পা'বে কষ্ট দ্বাজপুল্তী | 
অধিদিত নহে সখা, তব, কত আমি 

ভালবঠসি তারে । জানিনা তাহার মন; 

অতৃপ্ত আক্াঙক্ষা সুধু করিছে বর্ধন 

হৃদয় নিহিত মম অশান্তি-অনল । 

বলিশ প্রসঙ্গ ক্রমে মালিনীর কাছে 

দেববালা আরচধ্যা দেবতা মম | সুখে, 



৫৮ 

রস । 

অর। 

রস । 

অর। 

তেকোময়ী | 

কক্চিও যতন পুনঃ জানিতে গোপনে 

কোন ভাগ্যধরে দেব সপেছে হৃদয় । 

গলিত হবে সখে, আদেশ তোমার। 

ভালবাসে রাজ-পুক্রী নিশ্চিত তোমীয়। 
নিক্ষল সন্দেহে কেন পেতৈছ যাতন। ? 

ভাঙ্গিয়া হূদয় বল, হ'বে সিদ্ধ কাম। 

ক্দীয়মুখে কভূ আমি পারিবনা সখে, 

বলিতে তাহাবে কত ভালবাসি তাঁয়। 

করেছি অনেক চেষ্টা পারিনি কখন : 
রুদ্ধ হয় ক, শোণিত-প্রবাহ বাহে 

খরতর বেগে বদন মণ্ডল ব্যাপি।। 

কিন্তু দীর্ঘকাল এভাবে কাটা তে সখে, 

'ম্ভাঅতীত ব'লে চান হয় মোর । 

কথার গরমে আমি বলিব সখিরে 

তব, হৃদয় তোমার | যাইবকি এবে? 

যাও সথে (রস ময়ের প্রস্থান) আমিও চলিনু 

বন্থুদিন পরে নগর অমণে আজ । প্রস্থান) 



তেজোময়ী। ৫৯ 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 
দীল্লি) কুপ্তকানন-সরোবরে অবগাহন করিতে ২ 

দেববালা ও মালিনী। 

গীত। 

মুদুল সমীরে হাসিছে সরসী, 

তরঙ্গ উঠিছে ফুটি; 

ঢেউ সনে ঢেউ করিয়া পীরিতি 
করিতেছে ছুটো ছুটি । 

জীবনে জীবন হয়েছে মিলন, 

বিদ্বেষ গিয়েছে উঠ্ি। 

হাসির প্রবাহ সবার প্রাণে, * 

নাহি কুটাল ক্রকুটা। ১৫। 
মা। দেববাল। এতদিনে পুঁরিল কামনা, 

জেনেছ হৃদয় তার। শুতদ্দিন দেখি 

সম্মিলিত হও এবে অন্তরে বাহিরে। 

দে? উত্তরি' ভীষণ নদী, বাত্যাপ্রৃতি-হত 
মাঝি যথু। তীরে আনি ডুধাঁয় তরণী, 
তেমতি বুঝিলো সখি, হই ব্যর্থকাম 
করিয়া এতেক যত, এত পরিশ্রম । 

ব্রীড়া-বদ্ধ-মুখ যুবরাজ, লঙ্ভাশীলা 
স্বতাবতঃ রমণী-মগ্ডুলী। তবে সখি, 



৬* তেজোময়ী। 

কেমনে হইবে, বল, বিবাহ-ঘটন ? 

মা। এনহে যুক্তির কথা, শুন ম্থবদনি, 

ত্যজ লাজ, হৃদয় করাট তব করণ 

উদঘাটন । (সহসা দণায়মান। পরিচারিকাকে 

দেখিয়া) 

কিসম্বাদ এনেছ নন্দিনি ? 

পরি। বুন্দেল-কুমার-সখাঁ, বেয়ই তোমার 

মাগে দরশন তব। 

মা। বলগে তাহারে 

_.. আদ্রবাস ত্যজি অ।মি যাইব সন্থর। (পরিচারিকা'র 
প্রস্থান) । 

(দেবব।লার প্রতি) বিধাতার অনুগ্রহে ঘটিল সুযোগ | 
নিশ্চিন্ত হওলে। সখি, করিব ঘটন 

, উভয়ের অচ্ছেদ্য মিলন। 

'দেব। ৭ « যাওত্বরা,, 

বিবেচনা-মত কাজ করিও মালিনি। 

পুরক্কার হ'বেতোর গুভ লম্মিলন 

বৈবাহিক সনে। 
না। (উঠিতে ২ হবেনা করিতে তোর 

ওলো লজ্জাবতি, ঘটকালি আমাদের প্রস্থান) 
িিকিাতোহ পার বহতা এসির 



পটপরিবর্তৃন। 
দেখবাঁলার বৈঠকখানা। 

বল। গ্রণয়ের রীতি অভিমান। আমি তবৈ, 

মালিনীর,বিলন্ব দেখিয়া, থাকি শুয়ে 
অভিমান-তরৈ। প্রাতাধিতে তারে পুনঃ 

উঠাই নাকের ডাক, দেখি সেকি করে। 

(তথা করন ।) 

(মালিনীর প্রবেশ ।) 

মা। উপুর হয়ে পরে পরে ঘুম্চ্চ যে, 

মামুষ কি বানর, বাবা, চিন্তে পারিনে। 

(ধাক! দিয়ে) উঠরে বেয়াই শালা, কত ঘুমুবে ? 
দেরীকল্লে, মালিনী, ওহে চ'লে যাবে। 

রঘ। (ঘুমের ভাগকরে) কেও গুলজার ? 

ম|। রসো দেখাই বাহার। [কাধধ'রে টানএ]" 

রদ। [অগ্রস্তত ভাবে উঠিয়া] কেও, মালিনী? 

মা। গুল্জার্কি তোমার ভগিনী? 

রম। [অধিকতর*্অপ্রস্ততের ভাগ ক'রে] ভোবীর কথা, 
মালিনী, বুঝ তে পারিনে। 

মা। (কৃত্রিম ক্রোধ সহকারে) খ্যা়া খেয়ে ন্যাড়া 
* হয়ে দূরহ সেখানে । 

বুদ। (অধিকতর মৃদ্ুভাবে) আব|র কি অপারধ হইল 
*চরণে। 



মা। গুল্জার ভগিনী ভোর, তবে নে মেনে । 

রস। তা তা তা 

ম্য। এই মারি তবে ঘ২. 

রণ। তা তা'তা আচ্ছা, তাই হ'বে।. 

মা। কি হেতু এখানে আঁজ, বল্রে 'ভবে। 

রস। না হেন্লি ওট[দ বদর, (ভুলো) বিধুমুখি, 

' জগত আধার দেখি শুন্য চারিদিক 
রোচেনা আহার নিদ্রা, শাস্তি হয় দূর । 

তাইতে মালিনী, আসি প্রতাহ হেখায়। 

ম।1 প্রেম পাগরের তুমি মকর হাঙ্গর 
দেখি। বিনা প্রেম-পাণি কি করে বাচিবে 

তাই আস প্রেম.আসে আমার আশ্রমে 

প্রেমের বরুণ আমি নই কদাচন, ;' 

“মিটিবেনা হেথা প্রেম-পিয়াসা তোমার, 
যাঁও স্থানান্তরে, আমিও চলিনু কাজে।, : 

[স্বগতঃ] এদেখি অ্ভুত কাণ্ড! হয়েছে সন্মগ 

সেদিন, বরিতে আমায় বিবাহে, তঘে ! 
এ আবার ! [প্রকাশ্যে] মালিনী, রাখিয়া রহ 
মনোভাব খু'লে বল, কেন অভিমান ? 

ম।। গ্রেম-অভিমান নাহি জানি, আঁমি ওহে 

সরলা বালিকা |. বিবাহ করিতে পারি, 

ধরিরিতি প্রণয় কিন্তু জ(নিন। ঠাকুর 

রস, 
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(স। *ভ[লন| বাসিলে তুমি কেমনে করিবে 
বিবাহ আনোয়। আগে ভালবাম! চাই, 
তবেত বিবাহ । 

||  ভাঁলবাসিলে ক্ষি তারে 

বিবাহ করিতে হয় কুম।র তোমার, 

তুমিই বলেছ, ভালবাসে দেববালা, 

কৈ, তখাপিত তিনি চা'ন না কখনও 
করিতে বিবাহ ভায় ? 

রস। কেমনে জানিলে ? 

কখনো! দেখেছ সখি, কুমারেব মন? 

অস্থির কুমার তারে করিতেবিবাহ; 
লজ্জায় ফোটেনা মুখ, নতুবা দেখিতে 

কোন্ দিন" দু'জনের হ'ত সম্মিলন । 

মা। সত্যি কি কুমার চ।য় বিবাহিতে রে ?» 

[একটু অগ্রপর হইয়া, হাত ধরিয়া] চ[হিনেকরিতে বিয়ে 

ভালবাল! আছে । 

তুমিও তবে,সখে, ভালবাস আমা ? 

চাহে সখী মোর বরিতে বিবাহে তারে! 

ভালবাসে তবে সখী £ আমিও করিতে চাই 

বিবাহ,তোমায়। ভালবাসি তবে আমি ? 

রস । *আমাদের দু'জনের হৃদয়ে হৃদয়ে 

সাত, সত্যি আছে ভালবাসা । 



৬৪ 

মা। 

ব্স। 

মা। 

মস। 

| 

তেজোময়ী। 

রসময়, 

আচ্ছা, চাহে রাঁঙ্গবালা, চাহে যুবরাজ 

বরিতে উভয়ে যদি, কি কাণণে তবে 

আজও হয়নি তাদের আকাঞ্্ষিত বিয়ে? 

ফোটেনা লক্জায় মুখ দুজনার কা'রে। 

তুমি বরকর্তা, আমি কন্যাকর্ত। সেজে 

তবে, এস, করি সঙ্ঘটন শুভদিনে 

মিল্ন তাদের। কি বলহে সখে? 
বেশ। 

তবে আমরা ছু'জনে তাদের মতন 
হই একত্রিত ?' 

"আগে তাহারা হৃজনে 
হোঁক্ সম্মিলিত, ভবেত উচিত হয় 
বিবাহ মেদের । এস, নাঁচি গাই 
দু'জনে মিলিয়া আজ, মনের আনন্দে। 

, উভয়ের নৃত্য ও গীত। 
প্রেম করে যা'র। দেয়না! ধরা, « 

.. আমর! ধরিয়ে দি। 
আমর! 'জনে, কত সঙ্গোপনে 

স(ঝের বেলার, বনের মাঝে 

তাদেরে মিলিয়ে দি! 
কত যতনে, মিলাই দু'জনে 
জানেন] জগৎ, জানে না কেউ, 

আমর! পাহাড় দি (& 



তেজোময়ী। 

মা। শীঘ্র মোরা হ'ব সন্মিলিত, সখা মোর 

ঘাও এবে গৃহে । 
ভু'লোন। আমায় সখি । রস। 

( ছু'দিক দিয়ে দু'জনার প্রস্থান।) 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 

দেববালাধ গৃহ? ফুলশয্যা কক্ষ । 

অরবিন্দ, দেববালা, মালিনী, রসময় ও সহচরিগণ | 

স|। পুরেছে বাসনা কিহে, পেয়েছ কুমারী । 

ভুপ্ত স্বখে সখা গ্বকোমল তমুখানি । 

তদধিক স্থকোমল প্রণয় গ্রনুন। 

দেববলার প্রতি) বদন তুলে নয়ন মেলে, চাও বিধুমুখি 
জুড়াক্ তাপিত হিয়া, 'ওলো, জুরাক্ ওআখি। 

(দেববালার অঞ্র দংখন ) 

[র। হইবে পুরণ মম বাসনা সকল , 

হেরিব যখন সই সখারে আমার 

বদ্ধও কোমল-ভুজে | 
|| জুডরাক্ তাপিত প্রাণ আগে দেববালা। 

হউক শীতল তার (্প্রম-পোড়ামন। , 

(দেববালার মালিনীকে চিম্টি কটন), 



৬৬ তেজোময়ী। 

(রসময়ের দিকে চাহিয়া) চুপ্টা ক'রে বকের মতন ব'লে 
আছ কেন? 

কথাটা কওনা, কিন্তু নয়ন বাণ হান। 

রম। রূপের চটকে তোর লেগে আছে তাক্ 

বহিছে নিশ্ব।স ঘন, হ'লো__হৃদি পুরে খাক্। 

মা। প্রেমিক মানুষ তুমি ঢালি প্রেমবারি। 
নিভাঁও হৃদয়ানল, আমিত তোমারি । 

মিলেছে ভাল কুমারী কুমার 

নাচি গাই, এস, আমিত তোমার । 

[রসময় এবং মালিনীর নৃত্য সংযোগে সঙ্গীত |] 
রী আজ হৃদয় কবাট 

প্রেমের বাধন লাগিল এটে । 

দেখ, দেখ ধস, প্রেমিক প্রেমিকা 

লাগালো, লাগলে লাগালো ওঠে 

কহেনা প্রেমিকা কথাটি প্রেমিকে 
রর নয়নে, নয়নে কদাপি জোটে । 

চুপে চুপে মিলে হৃদয়ে হৃদয় 
অধরে হামির,রেখাটা ফোটে। 

সহচরী সনে মিলি, ফর নৃত্যগীত। 
বিআাম আমায় দাও, ওলে সৃব্দনি। 

ম।| তোমারে ছাড়িয়া আমি গাইতে কি পার্রি? 

নিতান্ত জেনহে প্রাণ, আমি যে তোম।রি। 
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উঠ, উঠ, সখি সব, কর্তে হ,বৰে গান। 

নিতে চেয়েছে আমার পিরিতি পরাণ। 
[সহচরীন্দের সঙ্গে মিলিয়া মালিনী, রসময়ের 

সঙ্গীত সহযোগে নৃতা 1] 

মধুপিয়ে ভোম্রা বধু যেওনালো চ'লে। 
এনহে মালতী ফুল 

নাহি এর সমস্ভূল 

নিত্য নূতন মধুপাবে বসা”লে হুলে। 
নবীন সৌরভ এর 

নাহি বধু, চম্পকের, 

নাসিক! লাগিয়ে রেখে! যাবে মন গ'লে। 
কেমন ইহার রেণু, 
হৃলীতল হবে তনু 

শান্তক'রে কামানল, যেওনাকো ফেলে! ১৮ 
11 ঘুমে ছুলুচুলু কিম্বা আবেশে অকশ 

আখি, দেখ সখা, কুমারী কুমার ছুই 

চল যাই এবে, জুঞ্ধুক ইহারা দোহে 
মদন যাজার,রাজ্যে সুখ শান্তি যত 

দে। যেওনা! মালিনী সখি, ফেলিয়৷ আমায় । 
মা! পেটে ক্ষিদা, মুখে লাজ, কাজ কি তাহায়। 

(একদিক দিয়া মালিনী ও রসময়ের এবং 
অন্মদিক দিয়া ঘহচরিগণৈর প্রস্থান |) 



৬৮ তেজোমরী | 

অর। এস তবে প্রাথময়ি, আমরা দু'জনে 

মিটাই প্রাণের ক্ষিদা প্রেম আলাপনে | [শয়ন 1] 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক। 

দীরি মালিনীর কক্ষ । 

মালিনীর গীত। 

প্রেমে সই, বড় ভ্বালাতন। 

কখনো! পোরেনা আশা: মিটেনা কখনে। তৃষা 

যত পাই, তত চাই, সুধু আকিঞ্চন। 
সাধ হয় বুকে রাখি নয়ন মুদিয়ে দেখি 

আখি মেলি দেখি তারে, হয়না দর্শন । ১, 

[সহসা দেববালার প্রবেশ ।] 

দে। যথার্থ কহিলে সখি, সঙ্গীতের ভাঁষে।, 

ভ]বিতাম-আগে, মিটিবে প্রাণের তৃষা, 

পেলে তার প্রেম-আলিঙগন। এবে দেখি 
বাহিরের আলিজনে মিটেন! পিয়া 
বুকের ভিতরে পু'রে রাখিতে গারিলে 
বুবি, মিট সে যাতন!। 

মা। প্রেমের নিয়ম 

সখি, ঈদৃশ প্রকার, শান্ত যদি হ'ত 

আকাঞ্ষা-অনল প্রেম আলিঙ্গনে স্ধু 
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গ্বিত্র প্রণয় সুধা ধরাধাম হ'তে 

যাইত বিশ্লুপ্ত হ'য়ে । অসময়ে সখি, 

মালিনী-কুটিরে কেন বিদ্যা-আগগন 

মালিনী কুটার ভিন্ন গত্যন্তর নাস্তি, 
অসময়ে সখি, তেই, দিই দরশন। 

সৃন্দরে মিলিয়ে এনে দিয়েছে মালিনী, 

হইবে পরম তৃপ্তি এবিদয সুন্দর, 

মালিনীর গলে মাল! দেখিলে কখন। 

বিরহ কাতর! সখি, হইনি এখনো | 

কেন বল, পরহস্তে করিব অপণ 

যে দু'দিন শাস্তি স্থখ আয় আমার! 
বুন্দেলে ফিরিয়ে গেলে, বিবেচনা মত 

স্বামীরে আম্পর সখি, লইব*বাছিয়া। 

(সহস$ অরবিন্দের প্রবেশ») 

ঘর] ক্ষম সখি, প্রিয়তমে, প্রবেশ আমার | 
| (সসন্ত্রমে উঠিয়া) অবারিত দ্বার, যুবরাজ, তুমি, ববে 

প্রিয়সখি মোরু করেছে হৃদয় দান 

বিহিত বিধানে তোমা, জগত সমক্ষে। 
গর্। এই মাত্র ফিরিয়াছে"বুন্দেলের দূত 

প্রিয় ভমে, শুভদিনু দেটা এবে চল 
ই রাজধানী । কতদিন দেখি ন।ই 

গতজীনক জননী-পদ | 



দেব। 

ক্চার। 

চি 

গু 

তর 

ম্। 

দে। 

মা। 

তলোদয়ী। 

গ্রিয়তম, 
তমুতে রুচি কার? | 

ভ।ল ছুঁত বুঝি। 

সখাসান মালিনীর হ'লে পরিণয় ? 

বিবাহ পাগ্লী সখী, আমাদের মত, 

এখোনো হয়নি যুবরাজ ! যথাকালে 
বুন্দেলে পৌছিয়। দিও রিবাহ এদের। 

পেয়ে মী, বর বেছে মাহুস। 

মনের মতম রর পদ $ [ন্ধে মেধা আমি, 

যুবরাজ, সখারৈ করাও বিয়ে, পাত্র্যন্তরে তুমি 
' আমি তবে প্রিয়তমে |. প্রেস্থান |) 
করিলে অদ্ুত'কাণ্ড সধী তেজোময়ী ' 

চাহেন] যে জন, ঠ!রে করিলে পাগল ! 

কুকর্ম-নিরত জনে আনিলে লতপথে 

আগেই বলেছি তোমা, মন্দশীল ন'ন 
যুবরাজ, মধুর শখবভাব তা গেয়ে, 

মন্দমতি সঙ্গিগণ নিয়েছে কুপগে। 

চল শুনি যেয়ে, বুন্দেল-দুতের মুখে 

বদ্ধ রাজরাণী কথা। আহা! কত 
দেখিনি তাদের মুখ। পুণ্য গ্লোক তী!রা। 
চল প্রিয় সখি। (উভয়ের ও থা ) 

909 ্ 



পঞ্চম অঙ্ক। 
প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

রি ইনুমুখীর শয়ন কক্ষ ।' 

তীমমিংহ ও ইন্দুমুখী। 

ভীম। আশ্চর্য ঈশ্বর-লীলা ! এক তেজে!ময়ী 

দুস্তর নিরয়গামী কুমারে আমার 

কি অদ্ভুত করিল রক্ষণ! ফিরিয়াছে 

কুমারের মন, নর্তকী গাঁয়কী এবে 

সযত্বে বর্জন করে বালক আমার | 

হুইয়।ছে প্রিয়তমা তেজোমফ়ী তার।' 

অন্ভুত আশ্চঘালীলা পরমেশ তব" 
নু। এতদুর দিদ্ষকাম! হ'বে তেজোময়ী, 

তাবি নাই দ্বপনেও কতৃ। প্রিয়তম, 

বুঝিতে মারিমু আমি কেন তেজোময়ীত 

ছদ্মবেশী দেববালা, লহর! মালিনী 
আজও সযত্বে লাছে। 

ম। গুন মহায়ানি,' 

আপনার স্বার্থ তেজ জানে ভালমতে, 

করুক স্বেচ্ছায় কাজ; করোনা বারণ। 



ই্দু। 

তেজোমযী। 

কি জান, কখন কোন্ ঘটিবে আপদ ! 

এক কথা, প্রিয়তমে, বলিব তোমায়, 

দেখহ বিচারি ভালমতে | দেখ রাপি,. 

রাজ্য ভোগ বন্ুদিন করেছি দু'জনে । 

হয়েছে বয়স। ফিজান কখন য্ম 

নিয়ে যাবে পুরে তার, অন্ধকার পথে। 
তাই বলি প্রদানি কুমারে রাজপদ, 

পুণ্য কাশীধামে ঘেয়ে, আমরা দু'জনে 
সংসার ভাবনা ত্যাজি নিয়োজিত করি 

ধর্মকর্দ্দে মতি । 

সহুক্তি ভোম।র নাথ । 

বুদ্ধিমভী ক্যা সমা পুজ বধু ডাকি, 

জিচ্ডাস তাহার মত। জানে ভেঙ্গোময়ী, 

তোমায় আম্মার চেয়ে অনেক অধিক, 
মতি গতি কুমারের । যর্দি বলেবালা 

পারিবে করিতে পুর রাজ্য গুশাসন, 
স্বর প্রদানি তারে রাজ সিংহাসন 

মংস|র. তেয়াগি চল যাই ছুই জনে। 

ভী। বাও তুমি নিয়ে এস পুক্ররধূ
 তব। (রাণীর রস 

প্রজার রঞ্জন বড় কঠিন ব্যাপার। 

জাশক্ত কুমার যদি হয় সেই কাজে, 

কাঁশীধামে বসি, যত পৃ) কর্ম্ম করি, 
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হ'ব আমি হায়! অনন্ত নিরয় গামী। 

(দেববালা সহ রাণীর পুনঃ প্রবেশ) 
দেববালা, বুদ্ধিমতী পুবধু তুমি) 

জান তুমি তালমতে কুমারে আমার। 

রাজকাধ্য কত দুরুহ ব্যপার, নহে 

অবিদ্দিত তব। কহ শুনি এবে বালা, 
রাজপদে সমামীন হইলে কুমার, 

পারিবে কি গ্রজাবুন্দ করিতে শাসন ? 

রাজকার্ষ্যে অসমর্থ নহে যুবরাজ । 
পারি কি জানিতে পিতঃ, কি হেতু এখন 

করিলে এমন প্রশ্ন ? 

শুন দেববালা, 

লইয়। বিশ্রাম দৌহে, ত্যজিয়া সংসাব, 

পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে যাপিতে জীবন 

করেছি মনন এবে। 

রয়েছে সমর 

পিতঃ সম্মুখে তোমার এখনো অনেক। 

পুঁজ, পুক্র-বধু করুক্ সঞ্চয় পুণ্য 

তামাদের চরণ পুজিয়ে, যেও তবে। 

কুবিতে পারনা, বাছা, সংসারে থাকিলে 
বারে স্থৃধু মায়া, করে চিত্ত আকর্ষণ , 

স্বখময় পুণ্য-পথ হ'তে । করোনা বারণ, 



৭ তেজোময়ী। 

নিশ্চিন্ত করিয়ে বৃদ্ধ শশুর শাশুড়ী 
“মুখের সংসার পাতি থাক দুইজন । 

আর এক কথা বাছা, বলিৰ ৫তামায় 

কম্যাসমা লঙ্গরা আমার--ক'রো৷ তারে 

ভগ্নিনী-আদর। খজিয়ে স্বপাত্র তারে 
করো সমর্পণ । যাঁও বাছা এবে। 

(দেববালার প্রস্থান |) 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 
মাঁলিনীর কক্ষ । 

'মালিনীর গীত। 
নখ যদি চাও পিরিতি করিয়। 

কামনা রেখোনা মনে । 

নয়ন মেলিয়া, 

দেখন! চাহিয়া, 

কামনার প্রেম রহিয়৷ রহিয়" 
গোড়ে তুষের আগুণে। 

জলে কমলিনী, 

শূন্যে দিনমণি, 

ডালরাসে &হে চাহিয়া চাহিয়া, 

রমনা রাখেনা মনে। 
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( রসময়ের প্রবেশ |) 

রস। নিরজনে বসি, আপনার মনে কি গাহিছ সখি £ 
মা | ধর! দিয়ে ধরু! দেয় না আমার মন চোরা পাখী । 

রস। পাখীটাত তবে অপ্রেমিক বড়, তোমারে কীদায় ! 

মা। 

বস। 

মা। 

বস 

কাদায় আমারে, চাহে সে অপরে, এধে বড় দায়। 

মিথ্যা কথায়, মালিনী রাগে জলে গা। 

চাইনা পয়ের পানে, তবু সে কথ? 

জানি আমি রসময়, চাওন। এখন । 

আগেত চাইতে তুমি, তাই ভুলে মন। 
কি ক'রে জানিৰ আর চাবেনা কখন £ 

তুমিছাড়। যত নারী ভগিনী,আমার। 
এখন হইল শান্ত হৃদয় তোমার ? 

মা1 বুঝিলাম এবে তুমি যথার্থ প্রেমিক, 

ব। 

মা। 

ব্স 

| 

প্রেমিক নওত স্তুধু! যথার্থ রসিক। 

কতদিন আর তবে, এভাবে সহিব 

দারুণ বিরহ-স্বালা ? 
হ'য়ো নাকাতর, 

হ'বে শীঘ্র আমাদের শুভ সম্মিলন 
যাও এবে, আসিতেছে দেববালা হেখা। 
যাই আমি, আমিব আবার । প্রিয়তমে, 
বিরহ-বিধুর বড় হয়েছে পরাণ। (প্রস্থান |) 

জগদীশ, তবে কিহে গুখ তুলে চাইলে । , 
ধীরে ধীরে সাধু পথে আসিছে ব্রাহ্মণ । 



৭১ 

দে। 

মা। 

তেজোময়ী। 

সম্পূর্ণ শোধিত হোক্ স্বভাব ত'হার ; 
মিটাব বিরহ-ব্যথা প্রেম-আলিঙ্গনে। 

এস এস প্রাণ-সখি!  (দ্রেবালার প্রবেশ )) 
দেখলে মালিনি, 

সন্দেহ জন্মেছে মনে বড়ই দারুণ 

কুমারের আচরণ দেখি । টিন্তাক্রিষ 

বদন-কমল তার। হাসি নাই মুখে; 

সর্ববদা বিষগ মুখে, কি ভাবে বসিয়া। 

প্রতারণা আমাদের পরেছে কি ধরা? 

আপন মনের ভীতি মুখেতে তাহার 
দেখিস্লো দেরবালা, আছিল কুমার, 

চিন্তাশুন্য ছিলমন। পেয়ে রাজপদ 

ভাবেন এখন তিনি কেমনে হইবে 

উন্নতি রাজ্যের, আর প্রজার' রপ্ীন। 

*কে নেঁহইবে বল প্রফুল্ল বদন ? 
ত্যঙ্গিয়। দুশ্চিন্তা সই, শোন মন দিয়ে, 

গাই আমি গান। 
জগতে খুঁজিলে পাবেনা শাস্তি, 

শান্তি হৃদয়ে থাকে। 
জগত ভূলিয়া, 
নয়ন মুদিয়া, 

* চাহিলে হৃদয়ে, ওুনিতে পাবে 
“শান্তি” হৃদয় তাক: ২ 
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দেব। সকলি যথার্থ সখি, কহিলে যে সন । 

তথাপি হৃদয় মম, মানেন! প্রাবোধ। 

অব্যক্ত যন্ত্র দহে মানস আমার । 
ম। তাজিয়। এসব চিন্ত। দু'জনে মিলিয়া 

বিহার কাননে চল করিগে সঙ্গীত। (প্রস্থান |) 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 
বুন্দেল,রাজা অরবিন্দের শয়নকক্ষ, রাত্রি। 

অব। প্রতারিত হয়েছি নিশ্চয়; তেজোময়ী 

দেববাঁলা সাজি, আর লহর।'ম।লিনী, 

করেছে চাতুরি মামা সনে । শীল্লিহ'তে 

বুন্দেলে ফিরিয়া যবে না হের তাদিগে 
জিদ্ৰাসিনু মায়, কি জান-কেমন-ভাবে 

কহিল জননী,“পাইয়া সন্ধান তাঁর 

জনক জন্নী নিয়ে গেছে তেজেোমযী” 

সেই দিন হ'তে সন্দেহ আমার মনে 
লভেছে অস্কুর ;* দেখিনু তখন আমি 

তেজোময়ী দেববাঁলা বিশেষ করিয়া । 

সবুল কেশের দাম ডেজে।ময়ী শিরে, 

দেববালা পৃষ্ঠে দোলে কুঞ্চিত কুন্তল 
ঈষত শ্যামাঙ্গী তেজ, দেববালা গৌরী 



দে। 

তেজোমযী। 

ঈদৃশ পার্থক্য দৌোহে দেখিয়ে তখন 
দুঢ়তর হইল সনোহ। তবে আমি 
সতত সতর্ক ভাবে করেছি সন্ধান 

কথার প্রসঙ্গে কোন দেবী কি মালিনী 

অতফিত ভাবে কু প্রকৃত ব্যাপারে 
করে কি সঙ্কেত। স্বকর্ণে শুনেছি কাল 
দেববাল! মালিনীকে ডাকিছে লহর!। 

সন্দেহ গিয়েছে দূরে, হয়েছে প্রত্যয় 

দেববাঁলা তেজোময়ী নহে দুইজন । 

বলেছিনু জননীর কাছে কোন দিন 

“তেজোময়ী ভগিনী আমার 1” নাজানিয়ে 

এতদ্রিন করিলাম সহবান। হায়! 

গাপের উপরে পাপ হইল সঞ্চয় । 

করেছি সঙ্কল্প, গুরু প্রায়শ্চিত্ত করি, 

করিব অজ্ঞাত পাপ খণ্ডন আমার । 

(চেয়ারে উপবেশন পূর্ববক, পত্র লিখিয়া 1) 
এই পত্র পড়ি, তেজ জানিবে সফল। ' 

বিলম্বে ঘটিবে বিদ্ব, চলিল'ম তবে। (প্রস্থান। 
(দেববালার প্রবেশ ।) 

হয়েছে বিলম্ব নাথ, করিও মার্জনা । 

( ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ, পুর্ববক ) 
একি গৃহে নাই তিনি! গেলেন কোথায় ! 



তেজোময়ী। ৭৯ 

ঘুমের ছলনা করি, বিছানায় শুই__ 
সহজে ক'বো না কথা॥ (কিয়ৎকাল নিদ্রিতের 

ভাণ ক'রে, মাথা ঈষদুত্তোলন পূর্বক |) 

এখনো এল না? 

(উঠিতে২) কখনো! এমন কাজ করেনি প্রাণেশ। 
(সহস| টেবিলের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া ।) 

ওকি, পত্র একখান! রয়েছে পরিয়া ! 

ও লিপিকা পাঠ করি, গেলেন কি তিনি? 

পত্র পাঠ করিয়া । অবসন্নভাবে উপবেশন পুর্বনক |] 

নিষ্ট'র, হৃদয় ভেদী! [বিমর্ষতাবে উঠিয়া, এক" 
ব” "কাশের দিকে চাহিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 

পর্ববক] 
যাও নাথ, তূমি। 

তেজোময়ী 'ছুর্দাস্ত বালিকা । তুমি তার 
হৃদয়ের আরাধ্য দেবত1-_সহজে'কি 
প্রাণেশ্বর, দিবে ছেড়ে তোমা তোজ্োময়ী ? 

ভ্রান্তি তব। পাতি পাতি খ্জিব সংসার । 
ফেখানে যেমন ভাবে থাক হৃদয়েশ, 
লইব বাহির করি! আনিব ফিরা'য়ে। 

(তোমার রাজত্বে তোমা বসা'ব আবার। 

তার পরে তেজেষ্য়ী নাহি চাও যদি_ 
খাইৰ অরণ্যে, পুজিতে তোমার স্মৃতি। 
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পড়িয়া আবার তব নিষ্ঠুর পত্রিকা 
রাখিব হৃদয়ে পুরি-দেবতার মত। (পত্র পাঠ) 

“তেজোময়ি_-প্রতারণা ধরা পরেছে । তুমি আমার 

বোন; কেন অমন্ করে আমাকে ছুস্তর নরকের পথে 

আন্লে ? আর সন্ধান করো না। কল্লেও আর আমায় 

পাবে না। আমি প্রায়শ্চিন্ত কর্ব্বো, স্থখে রাজ্য ভোগ 

কর।” 

(পত্র বুকে পুরিয়া) 

থাক্ লিপি হেথা ছায়! যথা তরুমনে। 

[কালি কলম লইয়া] 
লহরাকে লিখি__প্রাণাধিকা আমি তার। 

বিরহে আমার আকুলা হইবে সই: 
দেখ! দিলে তারে, হইবে বিষম গোল । 
[পত্র লেখা £শষ'করিয়া] 

চলিলাম মই,_ফিরা য়ে আনিতে পরি 

প্রাণেখবরে যদদি__অ।সিব আবার গৃহে। 

নতুবা হইল শেষ সংসারের খেলা।, 
আশীর্ববাদ, জীবনের আরাধ্য দেবত, 

মাগী তব পদে, দরশন পায় যেন দাসী । 

সন্নানিনী সাঁজি, হইব বাহির আমি-_ 

রঙ্রনী তাধিক হ'লো_বিলম্ব উচিত নহে জর । 
(প্রস্থান!) 

পচা েরাজনতাা যে 
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চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 
সেই দৃশ্ত ! 

মালিননা। 

মা। হইল সকল শেষ; কত আঁশ ছিল--- 

উত্তপ্ত মরুতে ক্ষিপ্ত বুক্ষাঙ্কুর প্রায় 

শুকাঃয়ে অসার হ'লো ! রাজা অরবিন্দ, 

রাণী তেজোময়ী, স্বখের সংস।র ত্যজি, 

_ অলক্ষ্যে চলিয়া গেলে ! রাখি গেলে মোরে 

বিষদিপ্ধ স্মৃতি নিয়ে রক্ষিতে রাজত্ব! 

সখি, চিরদিন সঙ্গিনী তোমার আমি ; 

রাখিয়া আমায় যেতে লাগিলুনা গ্রাণে ?. 

যাইবার আগে দিলে না দর্শন টুকু? 
রসময়ে বিবাহ করিয়া, ব'লে গেলে 

তূপ্থিতে রাজত্ব! [কিয়ৎকাল চিন্তা কিয়া] 
মন্ত্রীবর বিশ্বস্ত প্রধান, সমপিয়ে 
তার করে রাজত্ব তোমার সখি, হ'ব 

অনুগামিনী োতোমার। (পরিচারিকাকে ডাকিয়া) 
ডেকে আন মন্ত্রীবরে। (পরিচারিকার প্রস্থান) 

রসময় শিখিয়াছে প্রকৃত প্রণয়; 

ধাইবে আমার স্থে যেথা আমি যাই। 

পংসার-সমুত্রে তারে কর্ণধার করি, 
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ভাসাব এতরী মোর-ফিরা'তে সখীরে। 

আনিতে ফিরা'য়ে তার হৃদয়ের রাজ] । 

মন্ত্রীর প্রবেশ । 
নমস্কীর মন্ত্রিবর,-_-- ৰ 

মন্ত্রী। (অভিবাদন পুরঃসর)পক আদেশ দেবি? 

মা। নহে অবিদ্িত তব, ত্যজিয়া হৃখের রাজ্য 

রাজারাণী অলক্ষ্যে গিয়েছে চলি; এই 

পত্র প্নখী গেছে রাখে উদ্দেশ্যে আমার। 

(পত্র প্রদান।) 

- ম। পোঠ কারে) রাজার আদেশে রাণী পেয়েছিল রাজ্য, 

সে রাজ্যের অধিশবরী ক'রে আপনায় 

ঁ রাজানুগ!মিনী হয়েছেন তিনি । এবে 

স্যায়ানুমোদিত রাজ সিংহাসন তব। 

প্রজার পালন দেবি, কর আজ থেকে। 

মা। রাজ্যে, রাঁ* সিংহাসনে কাজ নাই মে।র। 

প্রিয়তমা সঙ্গিনী হারা'য়ে, আমি কু 
পাবনা হৃদয়ে শান্তি। তেই আপনাকে 

করেছি আহ্বান। আপনার্ হাতে রাখি 

প্রজার পালন আর রাজ্যের রক্ষণ 

যেতে চাই আমি রাজরাণী আন্েষণে। 

কি ফল হইবে, আমি বুরিতে না পারি 

যথা শক্তিইচ্ছা আপনার, দেবি, আমি 
মন্ত্র 
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করিব প!লন। কঠিন দায়িত্ব দিয়ে 

ক্ষন্ধেতে আমার, বিলম্ব করোনা দেবি । 

পরমেশ অন্থুগ্রহে পাও বদি “দখা 

রাজা কি রাণীর, পরুম মঙ্গল তবে। 

বিফল প্রষত ষদি, ছুর্ভাগ্যে রাজ্যের, 

হয় আপনার, ধিলম্ঘ অধিক দেবি, 

করোনা বিদেশে তবে, আসিয়া রাজত্বে 

তব ক'রে! প্রজার পালন। 

শিরোধার্ম্য 

উপদেশ আপনার । করিব যতন আমি 

ফিরিতে সত্বর রাজে), রাজারাণী শিয়ে । 

যান এবে। যথাকালে করিব আহ্বান ।' 

(মন্ত্রীর প্রস্থান। ) 
ভগবন্,কর আশীর্বাদ, পারি যেন 

পুর্ণকাম হ'তে । জনম দুখিনী সখী; 
স্বখ-সূর্ধ্যউদি, নাশিবেনা কভু কিহে » 
দুখ মেঘতার ? ৃ 
আসিতেছে রসময়, কি শ্বন্দর মুখ ; 
সমস্ত সংসার জ্বালা ভুলি, ওই মুখে । 

(রসময়ের প্রবেশ) 

এস, এস, প্রিয় খে, তোমারি কারণে 

রসে আছি আমি, ঘেন রাধা, কৃষ্ণ-ধ্যানে | 
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রম। রাধিকা ডাকিছে কৃষ্ণে ঘন ঘন ঘন, 

শুনে প্রাণ উচাটন, কৈমু মাগমন। 
আমোদ আহ্লাদ সখি, নিয়েছে, বিদায়, 

শুনেছি ষখন আমি রাজরাণী-বার্তা। 

বল শুনি কি কর্তব্য ঠেলে নির্ধারণ ? 
মা। এই তব ভালবাসা, এইত পীরিতি ! 

শুনিয়া পরের কথা মু'ছে ফেল স্মৃতি ! 

চাইন! তোমার প্রেম, চলে যাও তুমি। 
খজিয়া লইৰ প্রেম মনোমত আমি। 

(মুখ বিবর্তন ক'রে অবস্থিতি 1) 

রস। ত্যজ রো, প্রিয় সখি, ভূলিনি তোমায়, 

” তুমি প্রিয়তমা, প্রাণ নঁপেছি ত পায়। 

মা। গুন তবে সখে, করেছি মনন আমি 

প্রিয়সথী অন্বেষণে করিতে গমন। 
য়স। যাবে তুমি রাজ্য ছেড়ে, তবে-_-তবে--তবে-_ 

মা। মন্ত্রীহস্তে রাজাত।র সমপিয়ে আমি-_ 

রস। সে কথা জানিতে নাহি ঢাহিলো সজনি। 

.. কোথায় কেমনে যাবে জানিতে বাসনা। 

মা। এই কথা? একাকিনী যাবো আমি সখে। 

এত প্রেম নাহি কারো মালিনীর প্রতি 

নুখের সংসার ত্যজি যাকে তার সাথে 
রম। একথা বলোনা সখি, ভালবাদি আমি 
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কেউ ধরলে বল্রে'কি ? 

আমার ভাইএর শালা । 

'দুবহ” মাগি। 
তবে থাক্ 'মিন্নে। 
আচ্ছ। তাই হো?ক। তবেচল ছুজনে। 

মায় পেছনে । 

উভয়ের প্রস্থান। 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক 
কন্দেল রাজান্তপুর-বিহা'র কানন । 

কতদিন গিয়েছে বালিকা, এখনও 

ফিরেন! কেন? নাঁজানি কখন কোন্" 
নৃতন বিপিদ-বার্ভা পাইন মহিষি ? 

ভিত্তিহীন আশঙ্কা তোমার, প্রিয় তম। 
সামান্য রমণী নহে তেজোময়ী মোর। 

আদিবে ফিরিয়া পুনঃ লইয়া কুমারে, 
দুস্তর পঙ্কিল হ'তে উদ্ধ!রি ম্তাহায়। 

বিন্দুমাত্র আশঙ্ক(ও রেখোনা নরেশ 1 
(পত্রহস্তে পরিচারিক।র প্রবেশ ) 

কোগ| হ'তে পত্র এল্ দেখ প্রিয়তম, 

তেজোময়ী-হস্তাক্ষর দেখি মনে লয় 
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ভীম ( সোদ্বেগে) সন্দেহে কি কাজ? 

( পত্রাবরণ উন্মোচন পুর্ববক ) 

সত্য অনুমান প্রিয়ে 

তব, দীল্লি হ'তে তেজোময়ী লিখেছে 

লিপিকা, শুন মন দিয়ে। 

( পত্র পাঠ ) 

ভ্ীলস্্ীযুক্ত মহারাজ ভীম সিংহ বাহাদুর সমী পেষু 

বুন্দেল-_ 

প্ীত্রীচরণকমলেযু_ 
পিতঃ, কত দিনে শ্রীচরণ দর্শন করিব, জাঁনিনা। 

এত দিনে বোধ হয়, কুমার বাহাছ্ুরকে গৃহে আগিতে 

পারিব। পূর্বের পত্রেই বিস্তারিত জেনে থাকিবে 
আমাদের ছুইজনকে হারিয়ে, নাজান, তোমরা কত মনে 

কষ্টে আছ। মাঁকে' আমার প্রণাম দিবে, তুমিও গ্রহ 
করিবে। এখামে আমরা সকলেই ভাল আছি; শীচরণ 

মঙ্গল বাঞ্নীয়। ইতি। 
র্ সেবিকা 

তেজোময়ী। 
( পত্রপঠান্তে ) 

এতদিনে চোখ্ তৃলে অভাগিনী প্রতি 

চাঁহিলে কি দয়াময় ? (পরিচারিকার প্রতি, 

কোথায় বাহক ? 

গরি।  গহারাজ ! সভাগুহে লভিছে বিশ্রাম | 
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ঠীম। যাঁও ত্বরা করি, নিয়ে এস শ্ীঘ্ঘ তারে 

( পরিচারিকার প্রস্থ(ন ) 

বিশ্রাম ম্বন্দিরে। চল রাণি, দূত মুখে 
শুনিবে দীল্লির বার্তা । 

ন্দু। চল প্রাণেশ্বর। (উন্ুয়ের প্রস্থান) 

তৃতীয় অঙ্ক । 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

দীল্লি প্রমোদ কানুন । 

দেববাঁলার নিকুঞ্জ-পথ মালিনী ও রমময়ের প্রবেশ ।* 

লিনী। চুপ্টিক'রে চ'লে এস কল্ষি অবতার । 
ম। রাণীর লেক দেখতে পেলে,কর্বে পগার পার 

11  ভয়নাই, বেয়।ই ঠাকুর, ভাইএর শখলা। 
স। নষ্ঠাীতে তোর আমি হলেম ঝালা পালা। 

11. এখন কাজের কথ! শোন ঠাকুর । ওই যে 

নিকুপ্ত দেখতে পাচ্ছে, ওরি ভিতর আমাদের 

রাজকুমারী বসে আছেন। আমি ত।কে বল্বো 

ঘে এ আমার ভাইএর শালা । রসিকতা ক'রে 

ঠাট্টা করলে, চ'টোনা কিন্তু। 



মা । 

রস । 

ম| | 

বস সপ 

তেতো ময়ী। 

ঠাটা কর্বেব ব'লে আবার যাচ্ছেতাই করোনা। 

আমিত আর খাটি শালা নই? 

সে কি ঠাকুর ? খাটি শালা নওতাঁক! 
ইাঁরে মাগি, আমি কি শালা? তোর ভাই কি 

তবে সত্যি সত্যিই আমার বোন্ বিয়ে করেছে ? 

তা” নাহলে আর শালা হলে কেমন করে? 

আমার বড্ড রাগ হচ্ছে, বল্টি, 

এই টেচাই তবে ? 

আরে নানা। তোর য!খুসী তাই বলিস্। 

( একটু আস্তে ) মাগি, হাতে পরেছি, স্থুখট। 

ক'রে নে। “্কণ্টকেরি বনে গেলে কীটা 
ফোটে পায়” আমিও দিন পাবে! তখন এক 

বার বেয়ান্রে দেখে নেবো । আমি বান! 

শক্তমানুষ। |] 
চুপ্, চুপ্ ঠাকুর এই এসে পরেছি, 

” [ নেপথ্যে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ] 

এ বীণার ঝঙ্কার কোথেকে আস্চেরে ? 

ভাল মিন্সে! ভাজা মাঙ্টাও উল্টিয়ে খেতে 
জনেনন|। ওগো ঠাকুর মশাই, এ বীণাবাদন 
নয়, এ আমাদের রাজ কুমারীর কণ্্বর ! 

( সরিষ্ময়ে) এা। 
পেন ডেকরনবেবাজর নিত 
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[ নেপথ্যে সঙ্গীত ] 

'পুরাওমনের সাধ, বাঞ্থাপূর্ণকারি। 
জনমদুখিনী আমি ওহে বিংশীধারি। 
জনক-জননীদ্বয়ে শৈশবেতে হার|ইয়ে, 
পরের আলয়ে দিন যাপিতেছি হরি। 

মুখ তুলে চাও এবে মুকুন্দমুরারি। 
ভাল যারে বাসি আমি, মন তার জান তুমি, 

অবহেলা করে (মোরে)টমোছেনা নয়ন বারি। 

মনের বাসনা মম পুরাও মুরারি ॥ (8)। 

(স্গতঃ) কুমার, একটীবার এমন কণন্বর 
শুন্লে, তুমি পাগল হয়ে যেতে। ( প্রকাশ্যে) 
সত্যি বল্তে কি মালিনি, এমন গান আর আমি 
কখনও শুনিনি । 

(স্বগিতঃ) এই টোব্ ধরেছে আর কি ? (প্রকাশ্যে) 

বেশীকথা কয়োনা ঠাকুর | এখানে ঠাড়াও 

একটু। আগে রাজকন্য।কে তোমার শুভাগমন 
বর্ভাটা দেই-__তবেত তুমি যাবেরে,*বেয়াই শ।ল|| 
দুরহ মাগি। 

[ মালিনীর প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ ] 
এস ঠাকুর আমার সাথে 

যাবে যদি জগন্নাথে ॥ 

(উভয়ের প্রস্থান ) 
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গটপরিবর্তন | 
গ্রমেদ কানন, চন্রকিরণোস্তাসিত সারোবর তটস্থ 

নিকুপ্ভকানন পুষ্পভৃষ! দেববালা সমাসীনা। 
টস 

মা) তারে বেয়াই গোরু 

নমস্ক।রং কুক 

রাজকন্যাকে। 

( অভিবাদনান্তর রসময়ের দর গ্ায়মাঁন হওন) 

দেব। এই কি তোমার ভাইএর শালা? 
মা। (ঈধদ্ধশ্যে ) আজে, রাজকুমারি। 

রস। (শ্বগতঃ) মরণ'আর কি? 

দেব। ' মালিনি, তোর বেয়াই, কাজেই আমারও ৩] 

( রসময়ের দিকে চাহিয়া) বসুন বেয়াই মশাই 

আপনার এখানে করা হয় কি? 
রস। (স্বগতঃ ) তোমার বেয়াই হ'লে ত কাজই হটে 

ছিল। প্রকাশ্যে) বুন্দেল-কুমারের সহচর আমি! 
দে। এঁযার নাম অরবিন্দ? 

রদ | আজে হা। 
দে। বেয়াই মশাই, শুনেছি আপনাদের রাজকুমা 

নাকি পরম স্ুন্দর। 

রস। (ম্বগতঃ) কুমারী তবে নেহাৎঅরসিকা নহেন। 
(গ্রকাশ্থ্ে) আজে হা1 
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[71 আপনি কি “আজ্ে হা” ভিন্ন কথাই জানেনণা ? 

বস 

রস। 

দেব] 

রস | 

পা, 

(মালিনীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া ) বলি মালিনী, 

এমন বেঘাই কোথেকে নিয়ে, এলি ধারে, 

কথ|টি জানেন! কইতে, স্থুধু লেজটি নারে। 

বেয়।ই আমার বড্ড ভাল, কয়না কথা। 

কাণ ছুটা ম'লে দিলে পায়না ব্যথা । 

( ছু'হাতে ছু'কানমলা ) 

( অধোঁধদনে দাঁড়াইয়া,একটু আস্তে ) 

নরম হাতের কাণমলা, এও লাগে ভাল, 

মনটা করে খুস্খুস্, মুখটি হয় লাল 

( মালিনীর প্রতি, ঈষদ্ধাস্তে ) 

আর মলোন। প্রিয়সখি, শেষে যাবে ছিডে। 

কানকাটা রেয়াই আমার ঘরে যাবেন ফিরে। 
( রসময়ের প্রতি) 

বেয়াই মশাই, রাত্রিবাঁসট। এখানে হ'বে কি? 

আমি যে এখানে এসেছি, কুমারতা জানেননা 

বিশেধতঃ বাসায় কিঞিঃৎ প্রয়োজনও আছে। 
প্রয়োজনটাও বণ্লে ফেলুন না; 

(মস্তক কওুয়ণ কগিতে২) একটু গানবাজনা হবে 
গুন্চিস্, মালিনি, বেয়াই আবার গাইতেও 
জানেন । (প্রসময়ের প্রতি) তবে একটা 

গাওনা ভাই। 



বা 

ম1| 

রস। 
ম1) 

তেজোময়ী। 

আজ্ছে, আমি গাইতে পারিনা, আর সকলে 

গা'বে। 

সেটি হচ্ছেনা ৫বয়াই। 

চোখ্ দুটা তোর মিট্মিটে, নাকটী তোর সরু 

কাণ ছুটা তোর বড় বড়, তুমি শঠের গুরু। 
ভাল চাও তমানে মানে করে ফেল গান। 

নইলে সখা, বড্ড জোরে ম'লে দেবো! কাণ। 

( মলিবার উদ্ভোগ) 

আপনার আঁর অত কষ্ট স্বীকার ক'ত্তে হবেনা | 

এই গন করি। 

ম'লোন! মলোনা সখি, কাণ 

টুক কারে মথ| ধরে, জ্বলে ওঠে প্রাণ । 
ফাঁকি দিয়ে নিয়ে এসে, কান মলো ক'সে ক'সে 

পীরিতি কেমন তব বুঝিনা পরাণ। ৫। 

আচ্ছা শালা, বহুৎআচ্ছ।1 এয, তোম।র 

ন[মট্টাই যে জ্ানিনে; তোমার নামটা কি ভাই? 

আমার নাম রসময়। 

রস ময়; রস-ম-য়) রস-ময়+ওঃ নামটা যেন 
কোথায় শু'নে থাকবো ! (ক্ষণেকচিন্তিয়া) 

এইযে হে মনে পরেছে | 
“রসভরা, রসময়, রসের ছাগল। 

তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল”। 
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স। (ঈষতত্রুদ্ধ হইয়া) 

তেমার নামকি? 

|| মালিনী 
স। মালিবাড়ীর মালিনী, গ'ড়ে ফুলের মালা 

যারে পার তারে দেয়, ধ'রে তার গলা । 

| ( উচ্চহাস্তে ) খুব জব্দ মালিনি। 

|| (হাসিয়া) তাইতে বলি বেয়াই আমার বড্ড গরু 

শিংছুটা ছোট ছোট লেজ্টা সরু। 

নব যাক ভাই বেয়াইর যখন অতদরকার তখন 

সই, আজি ওকে বিদার করে দাও। গে! 

বেয়াই, তোমাঁর রাজপুজু গান শুন্তে বড় 

ভালবাসেন, দেখ্চি। কাল মুন্ধার পর তোমাৰ 

ও তার নিমন্ত্রণ রইলো । একটু গান বাজন। 
হ'বে। তনে আমি আসি এখন। 

(প্রস্থান) 

11| চল্রে বামুন রেখে আসি গেটের বাইরে। 

কাণ শল।টী ভূলে যেও, ভূলোনা আমারে । 
(উভয়ের প্রস্থান) 



৩৪ 

দেব। 

তেজোময়ী। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

দেববালার নৃত্যশালা (কুঞ্জকানন) 

নৃত্য ভূষ| পরিহিত্তা দেববলা ও মালিনী । 
শম্পিস ও 

মরিকি মাধুরী তোর খেলিছে সর্ববাঙ্গে 

সখি! কিছার তীহারে? সামান্য মানব 

তিনি; আখি কোণে যদি হেরে দেবেন্দ্র 

বারেক ও বপর।শি তোর, তবে সখি, 

ভুলিবে শচীর মুখ, সুন্দয় স্বরগ। 

গ্রশংসা শিকেয় তুলে রাখ স্থবদনি 

গয়াল৷ নিজের 'দধি বলে থাঁকে ভীল। 

 ভ।' ব'লে কি'সব দই হয়লো৷ তেমন ? 
দেখিলে আমায়, যদি কুমারের মন 
সরিষা প্রমীণ টলে বুঝিব তখন 

যথার্৫থ কহিয়াছিল মালিনী নর্তকী। 

মা। বামুন হয়েছে কিন্তু বড়ই নাকাল।, 

দেব। হইবে মিলন তব, শুন প্রিয় সখি। 

মজেছে ত্রাঙ্গণ সৃত ওকপ চটকে । 

দুদিন আসিলে হেথ! হইবে শোধিত 

স্বভাব তাহার-_প্রেমের আম্বাদহীন 

নিতান্তই নহে মেই জন। 
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মা। যাঁও সখি। 

এ দেখ দরওয়ান্ আপিছে হেখায়। 
(শেলাম পূর্বক দরওয়ানের প্রবেশ) 

কি খবর বাবুলাল ? 

দূর| বুন্দেল কুমার 
আর সহচর তা"র, মাগিছে প্রবেশ 

মা। নিয়ে এসত্বরা ক'রে। (দরওয়|নের প্রস্থ।ন) 

[দেববালার প্রতি] এবে দেববালা, 

সংযত করিয়। যত হৃদয়ের বল 

অদৃষ পরীক্ষা কর। 

দে। হইবে.বিজয়ী 
জানি ভালমতে। এ এ আসছে কুমার | । 

[অরবিন্দ ও রণময়ের গ্রাবেশ) 

দে। (সসম্ভ্রমে) জান্থন কুমার। 
মা। বসুন, এখানে | 

[রাজপুজের দেববালার পার্থস্থ আসন্ন উপবেশন] 

মা। (রসময়ের দিকে চাহিয়া) ওহে বেয়াই-_- 

চীহকি বসিতে তুমি, ফেলিয়া আমায় ? 
[রসময়ের নত মুখে অবস্থান] 

আপ। সখাকি বেয়াই আপনার? 

মা; আজে, যুবরাজ। ,বোনেরে ইহার বিয়ে 

করেছে আমার ভাই, ইনি শালা তাঁর। 
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শা অর 

ভেজোময়ী। 

[রসময়ের চিবুক উত্তোলন পূর্ববক] 

কিবল বেয়াই, তুমি নারাজ সম্বন্ধে ? 
_. [রসময় অধিকতর অধোবদ, 

নিকট আত্ীয়। তব রয়েছে এখানে। 
তথাপিও সখা, তুমি বলনি আমায় ? 
মার্জন-বিহীন গণ্য এ দোষ তোমায় । 

এবার করুন ক্ষমা__শাস্তি পর বারে। 

(রসময়ের হাত ধরিয়া) 

এসরে বেয়াই শালা_বসোরে এখানে । 

(পাশস্থ আসনে উপবেশন করান) 

পরম সৌভাগ্য মম হ'ল পরিচয় 

আখণুল রাজপুভ্রি, আপনার সাথে 
বুন্দেল কুমার, এ সৌভাগ্য নহে তব । 

সৌভাগ্য আমার । (মু।লিনীর দিকে চাঠি 

রজনী অধিক হণলে। 

কুমারের অনুমতি হ'লে নৃত্যগীত 
আরম্তিতে পারি ? ূ 

অনুমতি কেন মম? 

নিমন্ত্রিত আমি-_নিজ এময় বুঝিয়া 
কর কাধ্য সমাধান। 
(উঠিতে ২) করি প্রণিপাত 
রুন্দেল কুমার আর সখি 'দেববাল|। 

(মালিনীর স্তৃধু দূ 
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পেলেন কি দরশন নৃপতির তিনি ? 
অত ব্যস্ত হয়ো না ত্রান্ষণ। আহা ! সখী 

ন। জান, কতেক ক্রেশ ভুপ্তি অবশেষে 
বুক্ষমূলে তৃণাসনে করিছে বিশ্রা।ম | 

্লান্তিদুর করি উঠুক আপনি রাণী, 
তখন জানিতে পাবে সকল সন্বাদ। 

এস বসিয়! জুড়াই দেহ ছুই জনে, 

মৃদুমন্দ সমীরণে শীশুলিয়! কায়। 

(উপবেশন |) 

সপ্তম গর্ভাঙ্ক | 
বুনদেল রাজান্তঃপুর--বিশ্রাম কানন। 

পুফরিণী সোপানে মালিনী ও দেবাবলা9 

সময়- সন্ধ্যা । 

আকাশে হাসিছে শশী উল্যা দশদদিশি 

হৃদয় গগন মম আধারত নয় রে। 

কৃষ্ণপক্ষ 'অবসানে হাসিয়। হৃদয় কোণে 

শশান্কব-লাঞ্চন শশী হইল উদয় রে। 

গিয়েছে মেঘের ভার বিছা খেলেন! আর 

স্থবিমল স্থকোমল হাসিতেছে চাদ রে! 

চকোরী সাজিয়া 'শামি স্থধাংশুরু শ্বধা চুমি 

জগতের জ্বালা ভূলি কোথায় চলেছি রে। ২ 



৯৮ 

ম(। 

র্ 

তেজোময়ী | 

ফিরিবেন মহারাজা রাজধানী আজ? 

বিশেষ সতর্ক করি দিয়েছি সকলে, 
রাজাছাড়ি গিয়েছিলে কৰে ন! রাজনে । 

হও লো নিশ্চিন্ত সখি এতদিন পরে। 

আগেকার মত সখি, হৃদয় দেবতা 

সোহাগ করিবে কিলো আমারে আবার ? 

গাইব সকল কিন্ত্ত বড় ভয় মনে 

পাব না হৃদয় বুঝি তাহার আবার। 

আশ্রু সন্ধরণ কর 'ওলে! বিনোদিনি । 

সকল পাইবে তুমি, হবে না বঞ্চিতা 
স্বামীর সোহাগে আর প্রেমের চুম্বনে | 

ওই শুন তোপধ্বনি নগর ছুয়ারে। 

ঘোষিতেছে কাপাইয়। দিগ্দিগন্তর, 

ভীম কে, রাজ আগমনবার্ধা। এ এ 

এখানে' বসিয়া রব, দেখি মহারাজ 

আমায় ডাকেন কিন আপনা হইতে। 

আসিতেছে রসময় হাসি হাসি মুখ । 

জিজ্ঞাস বারতা এরে, কহিবে সকল। 

রসময়ের প্রবেশ। 

হাসিমুখ, বাক। চোখ, রসিক নাগর, 

কোথায় চলেছ তুমি, ডিঙ্গায়ে সাগর; 

পাঠাইলেন রামচন্দ্র সীতারে কহিতে 



দে। 

র্ 

মা। 

রি । 

তেজোময়ী। ৯৯ 

«“স|গরের 'পারে আমি, শান্ত কর চিতে 1৮ 

ভাল হগলো চেড়ী তোরে পাইনু সাক্ষাৎ; 

ত+চড়ে, কামড়ে তোরে খেদাগবো তফাৎ । 

ওরে হমুমান্. আমি সরমা স্বন্দরী 

রামের বন্ধুর পত্তী নহি ওরে চেঁড়ী। 

কহ সখে, কি উদ্দেশ্যে দিলে দরশন ? 

আগমন বার্ত! দিতে পাঠালেন রাজা, 

এখনি বিহারকুঞ্জে আমিবেন তিনি 

ওই দেখ, মহারাজ আঁসিছে হেখায়। 

(আরবিন্দের গ্রবেশ ) 

প্রিযতমে, 

প্রিয় সখি, আমা কর মার্জনা দৌহে। 

ক্ষমা কর, কত কষ্ট দিয়েছি দু'জনে । 

(রাণীর কাছ বসিয় টুন্বন ) 

ক্ষম। কেন চাহ মহারাঁজ ? দোষী মোরা; 

ক্ষম। ভুমি কর আমাদের 
| ভূ'লে যাও 

পূর্ববকার ঘটনাসকল। প্রিয়তমে, 

এই শুভদিন করিতে স্থৃচির খ্যাত 

করেছি মননঃআসি, এ মহাস্থযোগে, 

রসময়ে মালিনীকে করিব অর্পণ | 

উত্তম সঙ্কল্প নাথ, ভালবাসে ্লোছে, 

এ সংযোগে সুখী হা'ৰে দুই। 



১৪5 তেজোময়ী। 

অর। প্রিয়তমে, 

মালিনীকে সম্প্রদান কর তুমি আজ, 

শেষে শুভদিন দেখি মহা আড়ম্বরে, 

কৰিব সম্পন্ন উদ্ধীহ বন্ধন মোরা । 

( মালিনীকে রসময়ের হস্তে প্রদান ) 

ছুজনে মিশিয়! এবে কর নৃত্যগীত, 
দেখিয়া পরম প্রীতি লহিব আমরা । 

রস। লজ্জা করে মালিনী লো হবে কিবা ফল! 

সাগরের জলে মিশে থাকে নদীজল। 

এস দু'জনে মিশিয়া নাচিয়া গাইয়। 

আমোদে আহলাদে দূরে যাই লো ভাসিয়া। 

গীত। 

তোমারে দেখিতে আমি ভাল বাসি না। 

তোমার চোখের কোণে হাসি লেগে আছে কেনে! 

দেখিলে উদাস মন, দেখা দিও নাঁ। 
তোমারে হাসিতে দেখি, জগত ভুলিয়া থাকি 

আপনা ভুলিয়া যাই কাছে এস না। ২৫ 

দে। উত্তর ইহার তুমি দাও লো মালিনী । 

মালিনীর গীঁতি। 

হাসিমাখা তোমার বদনখানি 

জগত জীবনে মিশিয়। আছে। 



গ্ুনীল আকাশে ফেলিয়া নয়ন, 
সুনীল সাগরে করি নিরীক্ষণ, 

সর্বত্র তোমার আভা রয়েছে। 

শ্যামল ধরিত্রী, মন্দ সমীরণ | 
কুম্থম সুরভি, কোকিল কুজন : 

গকলে তোমার কথা কহিছে । 

পূর্ণিমা রাত্রিতে শশাঙ্ক কিরণ 

প্রভাতের রাঙ্গা নবীন তপন, 

সকলে, তোমার কান্তি হরেছে। ২৬ 





রাজধি-কুমার। 
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্রীপ্রপন্ন কুমার মজুমদার প্রণীত। 

৩ তত ৩০০৩ ৮ 

 উলুবেড়িয়।। 

« উনলুবেড়িয়া দর্পণ যনে” শ্রীচুনিলাল দাঁপ গ্বাবা মুদ্িত; 
এবং জেলা ময়মনসিংহ, ঈশ্বরগঞ্জ হইতে, 

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ] 

মুল্য ।* আট আনা। 
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গাধি নিতি নিতি নব কবিতার হার, 

ঘে হৃদে চ্লাও সাধে দিয়ে উপহার, 

সেই হৃদি-জাত এই “রাঁজধি,কুমার” 

অর্পিলাম, প্রিয়তমে, অ্েতে তোমার! 

উরি রত পি শশা ৬ ২টি ক ৫০১৩ খে 

ই ১১১৩১১ 





বকল। 

ধাকি আমি নিশিদিন ধূলাঁয় খেলায়; 

'্ষণেক্ণে প্রাণ কোথা লুকায়ে পালায়! 

অবশ রাখিষে মোরে ধুলা খেলা স্থানে, 

প্রাণ কোথা ছুটে যায় অনন্তের পানে; 
অনস্ত আশার গান কোথা হতে আনে, 

ঢালে তাহা চুপি চুপি খেলা-মুগ্ধ কানে! 

চাহে গাহিবারে প্রাণ অনস্তের গান, 
চাহে মাতাইতে তাহে জগতের প্রাণ! 
অনস্ত গানেবু হুত্রে গাথি প্রাণ-হার 

অনস্তের পদে দিতে চাহে উপহার। , 
নরকের জীব আমি নরকে মগন, 

স্বরগের গান চাহি করিতে কীর্তন! 





র[জধধি কুমার 
শপ ও ৪0035 পা 

প্রথম সর্দ। 
৩ ক%০ 

(১) 

জগদীশ” অকস্মাৎ বামা-কহম্বর, 

শত শব! ভেদি যেন চু'ইল অম্বর | 
অদুবে তাপসবালা,  কঠে রুদ্রাক্ষের মালা, 

পরিহিত অর্ধ জীর্ণ গৈরিক বসন 

করে পূর্ণ কমগুলু-উজ্জলবরণ |. 

(২) 

পুণ্য লাবণ্যের গ্রভা-_গৈরি আচ্ছাদন 
পারেনা রাখিতে,যেন করি আবরণ । 

জটিল কুন্তলভার, শ্বান্ধে বিলঘিত তার, , 
ভাতিছে তাহার মাঝে বদনমওল-- 

শৈবালে বেঠিত যেন ফুল্ল শতদল। 

(৩) 
গ্কুল্প গম্ভীর-কাগ্ি দেবী ধীরে ধীরে__ 

হদে ইষ্ট নাম__-যান আপন কুটিরে। 
বিজনে বামার বাণি, শুনিয়! সে তগন্থিনী, 

চকিতে কানন পানে ফিরায়ে নয়ন, 

হেরি বিস্ময়ে দৃশ্ট মানসমোহন। 



রাজর্ষি কুমার | 

(8) 
চুদ ব্যাপিরে শোভে গহন কানন, 
তাহার পশ্চাতে শেভে রক্তম গগনণ। 

ছি হু ঘনদপ,. ছাইরে গগন-তল, 
কাননের পাশে তাহে সান্ধ্য-পিনমণি- 

কাশিনী-কুন্তলে যেন রক্ত-াগ মণি | 

(৫) 
সম্মুখে হাল ক্ষেত্রে একাকী বিজনে 
দেণার রসণীমুর্তি--বপি ধানে, 

পরিহিত গুভরবাস। আনু থানু কেশ-গাশ, 

তাহার মাঝারে কিবা খিভাতবব্ণ 

আপন এত দীপ্ত মুঠাম ব্দন। 

(১) 
গঙ্গার সঙ্গমে রৃঝ কাণিন্দীর জল, 
তার মাঝে ভাঁনে যেন কনক কমল | 

ভেদিয়া নে শুভ্রবাদ, সেই লাবথ্যেত্র রাশ, 

বিচ্যুত বিভায় কিবা হতেছে ক্ষরণ, 

জীণ কুঘামীয় বেন অরুণ-বির্ণ | 

(৭) 
একাকিনী বানা দেই দৃশ্ঠপটগায 
কানন প্রণীপ্ত করি লাবণ্য-প্রভায়, 

তাকার়ে আকাশ গানে, থোঁড় করে যেন ধ্যানে, 
ক্ষণে ক্ষণে নিগদীশ” হতেছে স্বনন ,* 

' বিমিশ কুঙগন মাঝে বাণীর মতন। 



শ্রাথন সর্গ। 

(৮) 

ক্ষণেক একাগ্র মনে করি দরশন, 

কে তুলে পূর্ণ দেই তাপমীর মন। 

দীরবে ভাবিলা মনে,  কেননে বিজন বনে, 
গৃহী-নারী একাকিনী হল্প উপনীত-_ 

উদ্ছান-গ্রহন কেন কাননে পতিত। 

(২) 

ভাবি তিনি হইলেন ধীরে অগ্রসর 

কে কাণিশী এ কাননে ভানিতে বিস্তর । 

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে, স্থির নেত্রে নিরখিয়ে, 

মুধাইলা রদ্ণীরে মণুর বচনে 

“কে তুনি কানিন্ী এক৷ বিজন বিপিনে 

(১০), 
“হুল্ল ফুলে_ পরিনলে না পূরিতে সাঁধ__ 

কে দলিল,-ঘটাইয়ে অলিরধবিষাদ? 

অঙ্গে নাই অলম্বার,  চিহু রহিয়াছে তার, 

বাত-বিভাড়িত। যেন মুবর্ণ-বন্পরী 
তরু-ছাড়া পুষ্প-হার!, ধ্রাপরে গড়ি । 

(১১) 
“সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু করি দরশন-_ 

কে'থায় র।খিয়ে পতি আইলে কানন ? 

সুন্দর নর্ীন টি, কেমন রয়েছে ফুট, 
' ঞারিছে শীরবে তাহে বিদ্ু বিন্দু নীর-_ 
কমল পল্াশে বেন শরতে শিশির । 



রাজধি কুমার | 

(১২) 

“হৃদয়ে তোমার কিবা দারুণ বেদূন ? 

ইষ্ট নাম নিয়ে কেন করিছ রোদন 
প্রীতি মাথা ও মুরতি,. পুণোর উজ জোতিঃ, 

থেলিছে বয়ানে তব, হেন অঙ্গনার 

সস্তবে কি পতি হতে কভু পরিহার ৪” 

(১৩) 
পবিত্র তাপসী মুর্তি করি দরশন, 
ভক্তিভরে বন্দি বামা যুগল চরণ, 

বদন আনত করি, বিসর্তিলা 'মশ্রবারি, 
নীরবে করিল! সিক্ত বসন, ভূতল, 
আবরিল মুখ-শশী জলদ-কুস্তল। 

0১৪) 
কহিলেন পুন দেবী_-“করি আনীর্বাদ 
লত পুণ্য-_পুণ্যবলে ঘুচুক বিষাদ 

কি তাপ হদয়ে বল, কেন ঝরে অপজল,, 

কাপুরুষ পতি তব হেন মনে লয়, 
ফঠিন পাষাণ বুঝি তাহার হৃদয়?” 

(১৫) 

উত্তরিলা বাল! বীরে-_“বললো না নিঠুব, 
আমার দেবত! তিনি দয়ার ঠাকুর । 

যাহার কা্ক-দীপে,র  দেবতা-গন্ধর্ধ কাগে, 

তিনি কাপুরুষ? ধার ভূজ বীর্য্যবলে 
“অগণ্য রাজন্যসহ ধরা করতগে, 

নি 
০ শাাশ্াশীশপাপ্পিপিপ সীমা শিািসপীরীিশি 



প্রথম সর্গ। ৫ 

(১৬) 
“তিনি কাপুরুষ? হেন বলো না তাহারে, 

“হৃদয় বিদ্বুরে তার বৃথা তিরস্কারে। 
পরঃখ হেরি ক্বার, ঝরে অশ্রু অনিধার, 

বলে! না বলো না, দেবি, তীরে নিরদয়-_ 

জানি আমি মেই গ্রাণ কত মায়নয়।” 

(১৭) 
বিশ্মর-স্কারিত-নেত্রে গলিয়ে দেবীর 

গড়াইল গঞ্জোপরি ছুই বিন্দু নীর 
কহিলা মধুরে দেবী”. “হেন পতিপদ দেখি 
মতে স্বর্গ সুখ ত্যাগি বলল গো কি লাগি 

ঘে'বনে বিরাগী হয়ে হলে গৃহ্ত্যাগী |” 

(১৮) 

নীরবে করিলা নারী অশ্রু বরিষণ/ 

অধোদৃষ্টি, স্পন্দহীন যুগল নয়ন। 
তাপসী কহিলা পু, “যদি গো এতই গু 

ভূপতি পতির তব, কেন বা তা হলে 

আসি বনে ভাদিতেছ নয়নের জলে ? 

(১৯) 
« শুনেছি উত্তানপাদ ধ্রণী-ঈশ্বর 

লক্ষ্মী বাণী ঠোহে প্রীতা তাহার উপর; 
তিনি কি গে তব স্বামী, বুঝিতে নারিনু আর 

বিধাতার কোন চক্রে মহিষী রাজার 

ধ্রাসনে বদি কীদে রিজন মাঝার ? 



রাজবি কুমার 
 শস্সবস জপ পপ পপ জপ 

(২০) 

উত্তানপাদের ভানি ঢুইটি ললনা, 

কোন রাণী তুমি ₹'র--খুলিনে বলনা] 
ছুঁনি কিমুনীতি রণ, রঙে লক্ষী গুণে বাণী? 

অথবা চুক্তচি ?-ধার থে বন গ্রভাল 
বেঁবে টির দান-গাঁশে রেখেছ রাভায়। 

(২১) 

শুণ্যি! নে ভাপমীন করুন বচন 

ঝিল দ্বিপ্তণ বেণে বাঝর নন) 

হইল হস্কট 'দশি ১ “অভাগী সুশীতি আশি 
সায়াহ কাল বেন ভন ঝংানা। 

নিরখিল। দেলী সেই মতি আরবান! 

(২২) 
নীরব ভূর হবি পশ্চিম গগনে 
খে হাণি তেব, সুছ্ি কা বদনে ) 

শোঁভিন হাশিরদ্ছাত। শত দলদের গায় । 
সুদূর গথনে থাকি বেন দেবগণ 

হুদুতে কল্া।ণ হেন হযে মগন | 

ঃ (২) 

শ্লাণেক ভাবিলা দেবী বিচি সংগা 

দানবের শীল, আন চক্র বিশতার | 

সটোহে কহিল। পো, মুশীতিত বর করে, 

“উঠ এব যাগ ত তনিত্! জী 

নধপরিদ। অক চল আশরনেহে বনি 1” 



গ্রথয মগ। দু 

১৪ 

নীবনে উঠিয়ে পানী রর হীয়ে বীরে 
চলিলেন অবেসুখে দেবীন্ কুঈরে। 

শোভিলাপ্তা [পদী-গাশে, সুনীতি সে শুত্রধাসে, 
গ্রবানে মৃক্ষাচা বেন হইল নিন 

অথবা! কুন্দযা মহ শিশিল রঙ্গন। 

(২) 
দৃঢ় কম্পিত হল বনক্পাভিগণ, 

ঝহাতিন শত পাশী নদ্দ জন) 

যেন কি মঙ্গল নি, কারলেক হনুদ্ধনি, 

কাননে নুকামে বত বনদেবীগণ | 

বহিলেক ্ মূল পবন 

(২ 
হুখইলা কভ কথা ভপণী রাণীনোন 

নীরবে ভ।গিলা সারী নয়নের নীরে। 

কহিল| করুশ যনে, শুশিব নকল পরে, 

কাহিশী ভোখার বত) সর এখন 

নয়দেত নীযা আন হদ্রব্দেন | 

[২?) 
হেমিন| বিবারভনে অবসন্প-গ্রায় 
রাণীরে'; হদেন ভা বাড়িবে কথন 

ভাবিলেন তপখিণী | শীতব হলেন তিনি, 

নীরবে চলিল! দৌতহ দেবীর বুটিক 

অনৃ্ট- ভাবিদ্নে রাণী, ভাপদী- দীন! 
৮০০০ ০০ 



রাঁজষি কুম|র। 

বিচিত্র চিত্রিত কক্ষে গবাক্ষের পাশে 

অরুণবরণী রাণী রতন আসনে 

বসি, তনু আবরিয়ে দীপ্ত স্বর্-বাসে, 
হেরিতে উদ্ভান শোভা, ক্ফারিত নয়নে । 

(২) 

বিশ্বত উদ্ধান গৃণ্ত নয়ন আবরি; 

যতনে রক্ষিত শত তরু গুন লতা, 

হাসিয়ে কুসুম-ছলে, ভ্রমরে গুঞ্তরি 
এ হারে কহে যেন প্রাণের বারতা । 

(৩) 

হাদল-শাদ্ল-থের। চাঁরু সরোবরে 
মধিত কুমুদ পাঁশে প্রফুল্ল কহলার, 

মপত্রীর পরাভবে গরবে ভরে 

ত্রেমভরে আলিঙ্গন বরে ঝরবার 



দিতীয় সর্ণ। ৯ 

(3) 
বিমল-ধবল-কাস্তি মরালের দল 

* ধীরে ঘুরে পদ্মিনীরে ঘেরিয়া খেলায়, 
গরবের লীলাভরে চুলিয়৷ কমল 

অপির প্রেমের খেলা কুমুদে দেখান 

(৫) 
কুমুম-রাজ্যের রাণী পদ্দিনীর লীলা 
হেরিয়! নে বনাঙ্গনা বাতায়নে বসি, 
নীরবে আপন মনে গরবে হাসিলা, 

থেন তিনি পদ্দজিনীর সমান রূপমী | 

(৬) 
ছদয়ের যত ভার হরষ-উচ্ছ,স, 
প্রকাশের তরে যেন উতলা হইয়া, 

'আথি ফিরালেন বামা এ গাশ ও গাশ, 

হেনকালে দাসী এক পশিলা আসিয়া 
॥ (1)  * 

হাসিয়া কহিল] রাণী “হেরলো কিস্করি, 

কমলের কোলে অলি কেমন খেলায়, 

কুমুদ রয়েছে যেন মররমেতে মনি 
সপতীর*রূপে মুগ্ধ অপির হেলায়।” 

4. 5 | 
দাসী কহিলেক হসি সন্তোষ-বচন, 

“কুমুদিনী বিনোদনে চতুর ভ্রমর 
কেন বা! করিবে, দেবি, তেমন যতন? 

রূপমী-সম্ভাষ পেলে কে চায় অপর ? 



| ৭) 
রষপী নণি তুনি, টি ছ্টায় 
বিমুগ্ধ নৃপতি, ভুনি কঠহা'র তর | 

মপড্রী সুনীতি গাবে কেননে তীহায়? 
ভুনি যদি প্রেন অঙ্ক করহ গ্রনানর। 

(১০) 
গুন ঢেবি, কভ দিব। কত বিভাবকী 

ভাবিয়াছি আনি শুধু তৌমাঁর কল্যাণ, 

কত ভাবে নৃপভিতে বিমোহন করি, 

তোমার যেবনে ভার বেঁবেছি পরাগ। 

(১১) 
মুনীতি-অন্তা সত্থা জেনেছি যখন 
কত ভবে কত চক্রে লইয়ে সন্ধান, 
তখনি তাহারে ছলে পাঠাইতে বন 

সহলে, ভোনাতে বুদ্ধি করেছিনু দান। 

*. (১২) * 
যেবারতা শিন্নে আজ আপিয়ছি হেথ! 

গুন, দেবি, ভেবে দেখ আপনার মনে, 

বরেছি বার৭ তব কি দারুণ ব্যথ'_ 

মৃণীতিরে গাঠইরে কে শলে কানদে। 
| (১৩) « 

কিহরী বলির/ছিল- পড়ে কি ম! মনে 1 

“সুনীতির গর্ভে বদি জনমে কুমার, 

কি ফল বাঁঝিয়। পতি নখর যে'বনে, 

বাহাব দননী-_আশা রব না ভোমার।” 
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(১৪ 

সবে মাত্র মাসদবয ই 
“ধারন করিয়। গভে ছিল যে কুনার, 

আজ গুনিলীন দেই পরশিছে ক্ষিতি_- 
কানন হইতে হেন এল মনচার 1৮, 

(১৫) 

হাঁসি-বিভ:সিত সেই মহিবী-ব্দল 
শুনিয়ে এভেক বাণি হইল মলিন, 

শ[রদ-শিহিরদীপ্ত-গ্রান্তর বেনন 

সহসা জলদাঁগনে হর গ্রভাহীন। 
(১৬) 

“কি বলিলে ? সুনীতির জনোছে কুমার ? 
ক'নন-বাত্রভা হেথা কে তানিলু আজ-_- 

সুরুটির ভাগ্যাকাশে নেঘের সঞ্চান্ 

হল বুঝি--অকম্মাৎ পড়িল এ বাঁ !--” 

2... 
কহিতে লাগিল রণী)_নোধিয়ে কিংরী 

কহিলেক মহিষীরে আরীস-বচন, 
“বিধাদেন অবসাদ, দেবি, পরিহি। 

চিন্তহ কেমনে ইষ্ট হইবে সাধন , 
"৯ (১৮) 

কিন্বরী তোমার সদা আছে আজ্ঞাকারী, 

মাধিবে পর[ণ-পণে তোমার কল্যাণ, 

'অবলা-মুলভ তব কোমলতা ছাড়ি 
বরিতে হইবে প্রা কঠিন পাযাণ। 



+. ০ শশীস্পীী শিপ শাশিস্প শশী পাশিিটি শা 

রাজধি কুমার | 

(১৯) 
সুনীতিরে পাঠাইতে যখন কাননে 

তোমারে মন্ত্ণা আমি করেছিন্ দান, 

তখন__পড়ে কি মনে ?_-এ অঁতাগী জনে 

ভিরঙ্কার করেছিলে বলিয়ে “পাষাণ? । 

(২০) 
কত যুক্তি কত তর্কে তোধিয়ে তোমায় 

হুনীতির নির্বাসন-সাধন-ক নন” 

কবেছিনু শ্থির। তুধি নতুবা রাজ 

মাধিতে পারিতে হেন দুহ সাধন! ? 

(২১) 
গুর্ণগর্ভ! তুমি, দেবি, দেবের কৃপায় 
অবশ্ঠ তোমার, গর্ভে জন্মিবে কুমাৰ, 

বয়সে কনিু হেতু লঙ্মিয়ে তাহা, 
নিশ্চয় লভিবে সেই পুজ রজ্য-ভায় | 

" (২২) 
এবে এ কল কথা বুঝাবার তরে 

নাহি প্রয়োজন মোর করিতে প্রয়াস, 

বুঝিছ আপনি ইথে কি হইবে পরে__। 

যদি নাহি থাকে স্থির সুনীতি-নির্কাপ | 

(২৩ 
মগল্ প্রবাসে রাজা মুনিগণ মুখে 

প্রশংসা শুনেন সদা সুনীতি রংণীষ, 

লন সমাচার-_রাণী আছে কিনা হুখে, 

নীরবে মৃছ্েন কু নয়নের 'দীর | 
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(২৪) 
কৌশলে যে অপবাদ করিয়ে রটন, 

* ঘঠাইয়াছিনু তব সপর্ী-নির্ববাস, 

ক্রমে বুঝি তাহা এবে হতেছে ক্ষালন 

আরার হতেছে বুঝি গ্রণয়ে বিশ্বাস ! 

(২৫) 
নৃপতি বয়স্ত মহ করেন মন্ত্রণাঃ 

নবজানত পুজ্র সহ নুনীতি রাঁণীরে 

পুনঃ লইবারে, যদি লোকের গঞ্জনা 

প্রজীরগনেতে নাহি বাধে নৃপতিরে। 

(২১) 
সন্দিগ্ধ গ্রজাঁর মন; তথাপি বাঁখানে 

হুনীতির শীন্ত-কান্তি; কেহ পুনরায় 

চুপি চুপি কহে কথ! অপরের কানে_- 

যেন মৌর| ছলিয়াছি রাজারে মায়য়। 

(২৭) 
ক্ষত যে কৌশলে আমি লইয়! সন্ধান 

আনিয়াছি দিতে তোম! দারুণ মংবাদ। 
সাধে কি ভাঙ্গিন্ু তব হুখের স্বপন 

অকালে জাকুলি, প্রাণে টালিয়ে বিষাদ ? 

» (২৮) | 
হনীতিত্র নির্বাদন রাখিবারে স্থির 

আছে গম্থা, হতে হবে অটল পাষাণ, 
ভাবের আবেগে কতু হইয়ে অধীর 

ছেড়ে! না সঙ্কল্প ভ্্গে হইয়ে অজ্ঞান | 
খ্ 



১৪ রার্ধি কুমার। 

(২৯) 
প্রাকৃত জনের জেনো! গ্ররৃতি চঞ্চল, 

সহজে পরের দোঁষ করয়ে বিশ্বান, , 

প্রজার শ্রবণে আনি টাপিব গরল 

উগারি, সাবিবে তাহে হুনীতি-বিনাঁশ। 

(৩০) 

বাহিনে দেখাব লোকে হুনীতির শোক, 

গুরুদোে লঘুগ্ডণ করিয়ে কীর্তন, 

যাহে দোষ বিশ্বাসিবে ভুলি প্রজালোক 

এ উহারে কহ তাহে করিবে বর্ঘন। 

(৩১) 

নৃূপতির চিন্তা মদা প্রজার রন । 

গোপনে পাগয়ে চর লইয়ে সান 
শান্ত হইবেন তীরে করিতে গ্রহণ, 

হুক্ুতির গ্রেনে মুগ্ধ রহিবে পরাণ |” 

(৩২) 
নীরবে শুনিয়। জাতী উত্তরিল! ধীরে,__ 

্ সস্থান কল্যাণ তরে করিয়াছি পণ, 

সবে না পরাণে--পতি ফিরে হুণীতিরে 

লইবেন,_-তার পুল্র পাবে দিংহাসন। 
| (১০) 

দারুণ ঈর্বায় মন গুড়িছে পরাণ, 

সপত্ীর মুখ তাহে করিব দহন। 

অদ্ধ পথে আঁদি ফিরে কে করে প্রস্থান, 

'আয কল্যাণের কত্ত করিয়া বর্জন 1৮ 



দ্বিতীয় সর্দ | 

(৩৪) 

বাণীর বচনে তৃপ্ত কি্করী আবার 

বলিলা ঈষৎ হাদি ওজন্বী বচন, 
“আনার পতাথ পণে এ পণ'তোনার 

জীনিও করিব দেবি অবস্ত পূরণ | 
(৩3) 

আরও পন্থা আছে_যদি কর অনুমতি 
হুইবে কণ্টকহীন সে আঁশ তোমার, 

আছে চ-_পাঁগইয়ে কাননে সম্প্রতি, 

ধাবিঝরে পারি নব-কুনার-সংহার |” 

(৩3) 
চমকিয়ে রাঁণী জবি কিন্রীর বাঁনি 

কহিলা--“ এ পন্থা মোর নাহি প্রয়োজন; 
সন্ত শবণে গ্রাণ কম্পিন্ু না জানি 

কি হইনে হেন কার্ধ্য হইলে সাধন? 
এ. (৩৭) ৬ 

দীন হীন ভাবে নন সপত্বী হনীতি 

বনবাদে যাপে দিন মুনিকন্য| সনে, 

আমার এখর্য্য কথ| শুনি শিতি নিতি,* 

পুলের মংহাত্র তার কি কাজ সাধনে 1৮ 

১. (৩৮) ঃ 
কিছরী বিষণ মুখে করিলা উত্তর 

“ হেরি নাই ভীরু মেয়ে তোমার মতন। 
হেন কুহুদের মম কোমল অন্তর 

লইয়ে করিতে চাহস্পক্র নির্ধ্যাতন | 

'১৫ 



১৩ রাজি কুমার 

(৩৯) 
শত্রর উপরে দয়! উগজে যাহার 

সপন্রী বিজয়ে তার কি কাজ যতনে ? 

তুলে যে আপন ইষ্ট, কি কাজ তাহার 
প্রয়াস সামাজ্য ভোগে, বৈর নির্যাতনে ? 

(৪০) 
মনাগর! ধ্রণীর রাজার জননী 

দে জনার ভাগ্যে কু সম্তবে কখন [ 

ভাবের উদয়, দেবি, যে জন অদনি 

ভুলে ইষ্টমুকতি, হয়ে আম্ম বিশ্মরণ ? * 

(৪১) 
কি্করীর বাণি শুনি রাণী ধীরে ধীয়ে 

ইঙ্গিতে বলিললা তারে হইতে নীরষ, 

্তিনিত হইয়ে কর প্রনানিয়ে শিরে 

চিন্তিলা শিশুর হত্যা চিন্তিলা বিভব । 

৭. (৪২) 

ক্ষণেক নীরবে রহি কহিলা আবার 

“কুচি হইতে নব শিশুর বিনাশ 

হবে ন! সাধন__সীঁধ্য নাহিক আমার 

পুরাই তোমার হেন রুধ্রি পিয়াস" 
| (৪৩) 

কি কাজ বধিয়ে শিশু সাধিতে সে কার্জ-- 

বাক্যে যাহা সাধিবারে পার বুদ্ধি বলে। 

বৃদ্ধিমতী তুমি, বাছা, কেন হেন আজ 

গ্রুকা শিতে চাহ মন্ত্র, সার্দনের ছলে? 



দবিতীসব সর্দ। 

(88) 
পারিবে কি নিজ করে করিতে সাধন 

হুণীত্বর নবজাত শিশুর বিনাশ ? 

নতুব। অপরে কার্যে করিলে প্রেরণ 

ছয কর্ণ ভেদি মন্ত্র হইবে গ্রকাশ | 

(৪৫) 

এতেক কহিতে কথ! চকিত শ্রবাণে 

শুনিল! কিন্ধরী যেন পদের সঞ্চাৰ, 

নীরব হুইলা ঠোহে, তৃষিত-নয়নে 

স্থিবনেতে লক্ষ্য করি প্রকোষ্টের বর | 

(৪১) 
অন্নজ্ছুল-বর্ণ-ভাতি ঘুবতী-মুবতি 

ধীরে ধীরে উপনীত প্রকোষ্টেন গ্বাঝে | 

কহিলা রাণীরে “বার্ত! কহিল নুপতি 
আিবেন শীঘ্র, দেবি, তোমাৰ আগারে। * 

18৭) 
যুবতী প্রদানি বার্তা করিলা প্রস্থান, 

কিছ্নরীরে রাণী চাহি দিলেন বিদাধ, 

“ভুলো না আপন ই ভ্রমে, সাবধান ! ৮ 

কিন্বরী নির্গত হলো কহি ক্ষিগ্র-পাযণ 

(৪৮) 
নিভৃতে ভাবেন রাণী ভাগ্য আপনার-_ 

“রাজার মহিষী, হব রাজার জননী-- 

হবে না পূরণ হেন মানস আমার ? 
হনীতির পুত্রজাত- শ্রবণে অশণি ! 



১৮ রাজধি কুমার | 

(৪৯) 
গণের বল্পতে মম লইবে কাড়িয়া! 

আমার পরাণে তাহ! সহিবে কেমনে ? 

কি ফল হইল তাঁরে বনে বিসঙ্জিয়া ' 

নুনীতিরে পুনঃ যদি আনেন ভবনে ?৮-- 

(৫০) 
চিন্তার লহরী তার করিল ছেদন 

গুরু-বপু-ভার-বাহী-চরণ-সঞ্চার ; 
করিলা গগ্রকোষ্ঠ ঘারে নয়ন-ক্ষেপন, 

হেরিলা উচ্ছল দীর্ঘ কান্ত দেহভার। 

(৫১) 
বসিয়। মৃহিষী-পাঁশে কপোলে ধরিয়া 

কহিলা নৃপতি, “বল কেন লো প্রেয়সি, 

অমল কমল মুখে কালিম৷ ঘেরিয়া 

আবরি জগীদজীলে কেন রাকাশশী ? 

,. (৫২) 
ঘদয-সাগরে কিবা ঝটিকা উচ্ছাস? 
কালিমায় ক্ষত বদন চন্দ্রিমা, 

পুরিল না চকোরের অমির-পিয়াস, 

অমার, আধারে কেন গ্রাসিল পুমা 7” 

(৫৩) 
বরষিয়া অশ্রারি কহিলা মহিষী 

“আদরে বিদার কেন অবলা-হৃদয়? 

তোমারে ভাবিয়! আনি মরি দিবানিশি, 

হুপূনে ভাবনা মোরে ওহে নিরদয় | 
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(৫8) 
যত 'আশ। ভালবাস। শখ শান্তি জান 

নমস্তই ও চরণে করেছি অর্পণ, 

*বিদারি হু্দয় মম লও হে সন্ধান, 

তোঁষ। বিনা অন্য ধনে নাহি' আকিঞ্জন | 

(৫৫) 
অশধার হৃদয়ে মম উজ্ভল মাণিক, 

সংসার-মাঁগরে মম তুমি-প্রব-তার!, 

জীবন তরীতে মম তুমি হে নাবিক, 

দর্পণ-ফলক আমি-_তুমি-তাহে পার । 

(৫৩) 
ঢঃথময় ধরা মাঝে পরশ-রতন) 

নংসার হুবর্ণময় তোমাৰ পরশে; 

শুফ আমি তৌমা ধনে করিলে বঙ্জন-- 

বচে কি গ্রস্থন কভু বিসঞ্জিয়ে রসে? 
(৫৭) 

তোমার প্রভায় দীপ্ত আমার বয়ান, 

সে প্রভা বিহনে হায় ! হয় হে মলিন, 
কূপ! করি কর যদি ভুমি প্রভা দান, 

এ দাসী অধরে হাসি ফুটে নিশি দিন। & 

(৫৮) 
নরমণি নিজ,.করে করিয়ে মোচন * 

রাণীর নয়ন-নীর করিলা উত্তর, 
“কেন প্রিয়ে, বল হেন দারুণ বচন, 

কিবা দোষে দৌধী আমি- _কহলো বিস্তয় |” 



ও রাজবি কুমার | 

(৫৯) 
কহিলেন রাণী পুনঃ বল গ্রাণেখর 

গ্লটা বলিয়ে যারে রটে সর্বজন, 

কাতর তাহার তরে তোমাৰ অস্যব, 

ডাবিই তাহারে পুনঃ করিতে গ্রহণ ? 

(5০) 
অদতীর পতি বলি জগতে থে ধিবে, 

গ্রাণে প্রতিষ্ঠিত মম প্রেমেব প্রতিমা - 

হাসিয়ে কেমনে দাসী তোমায় তুিবে, 

গোপনে রাখিয়ে হৃদে বিবাদ-কালিম! ? 

(১১) 
উত্তরিল৷ নরপতি, « কন, গ্রাণেখবি, 

জন্মিয়াছে চুনীতির কাননে কুমার | 

নিরীহ নবীন শিশু ক্লেশ পাবে ম্মরি, 

ডাবিন্ন করিতে শুধু নাহায্য তাহা | 

॥. (৩২) , 

মহিষী বলিয়৷ তারে করিতে গ্রহণ 

করিনি'কলনা- কভু ভাবিনি শ্বপনে 7 

সন্তায়নর ক্লেশ, হায়, হয়ে বিশ্মরণ 

বিভবে ডুবিয়া আমি রহিব কেমনে ?% 

(৬৩) 
“ বল দেখি, গ্রাণেশ্বর,” উত্তরিল। রাণী 

“ শুনীতি-সম্তান প্কব তোমারি সন্তান ? 

দীর্ঘকাল বনে বাস নুলীতির জানি 

এচান্তান তব ধরব কেন হেন জ্ঞান? 



5 এ শশীশ্িীশীটীীশীিতি তশীশিশ 

(৩৪) 
কুলটার পুত্র যি তোমারি সন্তান 

* পুজহীন তুমি তবে হবে না কখন 

বিশ্বের কুলট। যত লইয়ে সন্ধান 

ম-সস্তানে আনি কর পুরীতে পালন । 

(5৫) 
রাজার গ্রধান শীত গ্রজার রঞরন-- 

তাও ফি ভুলিলে এবে মোহে হুনীতির ? 

লোঁক-নিন্দা পরিণাম হলে বিশ্মরণ 1 

কুল-ধর্ম্ম ডুবাইতে চক্র এ বিবির 1” 

(৬১) 
“ভ্রান্তি তব !”- উত্তরিলা গম্ভীর বদনে 
নরেখর, “মুগ্ধ আমি মোহে হুনীতির ? 

তুলিয়াছি কুল ধর্ম গরজার 'রনে ? 

্রান্তি তব! ঢুঃখ মোর! ূঃখ হুগভীর । 
£.. বড). ৯ 

হয়ে থাকি যুগ্ধ যদি প্রেমে কামিনীর_ 
একমাত্র তুমি সেই কামিনী-রতন 
লত্বে থাকি যদি বিবি আর্্য-হ্রনীতির -* 

সুরুচির "তরে তাহ! করেছি লঙ্ঘন ।” 

». (১৮) 

“ সুনীতি হইতে যদি হুকুচি দাসীরে 
ভালবাস, প্রাণেখর, কিমের কারণ 

* অজ্ঞাত পিতৃত্ পুত্র সহ মুনীতিরে 
আনিয়ে করিতে চাঁহ্ পুরীতে পালন? 

১ 



রাজর্ধি কুমার! 

(৩৯) 
কাননে জন্মেছে শি, থাকুক কাননে, 

কি কাঙ্জ বনে ফুল উদ্নানে আনিয়া । 

কানন-প্রন্তি তাতে পোবিবে কাননে 

কানন-পোবণ-ন পুথ্য স্তন্য দিয়! | 
(৭5) 

মে পথে প্রক্কতি শোতঃ বহিচ্ছে যাহার 

দেই ই পথ তার_কেন নরপতি, 

রোবি আোতে বৃগ| তাত ঘটাও বিকার? 

মহজ-নৌন্দরধ্য-নাশ-- প্রন্ততির ক্ষতি । 
(১) 

রাগী 'ওজন্বী বানি শুনি নরবর, 

“ ভাল, গ্রিরে, জান্ত হও” বলি মছুস্থত 

চাহি প্রিরা মুখপানে করিল উত্তর; 

ফুটা উঠিল হানি মহিবী-অংতে। 
(1২) 

উভয়ে উত্তা'পানে রহিলা চাহিয়া, 

প্রভৃতে নিহির পানে হর্যমুশী যথা 

হুল মারুত শ্বাস রহিম! রহিয়া 

হে ধীতে, নাহি ফুটে মুখে কোন কথা 
(৭৩) 

যেন ঠোহে ঠোহাকার বদন হেরিয়া, 

উভয়ের হৃদয়ের গুহার মাঝারে 

যত তরঙ্গের রেখা লইবে গণিয়। 

দৃমনি ভাবেন রাণী, মহিষী রাজারে। 



রাজর্ষি কুমার। 
০০০ 5০0০0 ১ -স্স 

তৃতীয় সর্দ। 
০৫ 

(১) 
অ+ণ্য বিটপীরাঁজী উজ্জল শ্ঠানল, 

অগণ্য বিহ্ক্গ।তাহে করে কল কল, 

মাঝে মাঝে হাসে ফুল) ৩5রে ভ্রমর কুল, 

প্রেমভরে বীঁপে দোহে মারত হিলোলে__ 

বিহঙ্গ-সঙ্গীতে যেন তাল দেয় ঢুলে। 

78 ৭ 
গায় পাথী হুমণুর সায়হ-নঙ্গীত, 
ছলে তালে শ্তামতরু প্রেমিকের চিত 

হাঁসে কুল নাচে অলি, নাচে তালে ল্তীবলী, 

সমগ্র গ্রততি মহাসঙ্গীতে বিহত 

পাথী ফুল অলি শিপি মধুর-ঙ্গীত। 

| (৩) ও 
বন্রে পশ্চাত্তে বন অনস্ত অপার । 

তাহা? পশ্চাতে দূরে হুশীল পাহাড়, 
শৌভে-নীল ভীমবায়--. নীল আকাশের গার, 

" নীল নীরব্রি-বদদ-অনস্ত-শয্যায_ 

যোগে মগ্ন বিঞু যেন অনস্ত নিদ্রা! 



রাজধি কুমার | 

(৪) 

হেন বনে স্থানে শ্বানে তাপস কুটির 

শাখি-শাখা অপদারি দেখায় সমীর 

বিটনী-বেষ্টিত-কুণ্ের মগ্ডিত-গতার পুঝে। 

ক্ষুদ্র কুটিরের ঘারে অজিন-আসনে 

বসি একাকিনী বালা বিষর্-বদনে, 

(৫) 
সেবিছেন তাপহারী সায়া সমীর, 

হেরিছেন একমনে লীলা৷ প্রক্কৃতির 7 

একদিকে বন গিরি. অন্যদিকে ধীরি ধীর 

অরণ্যেতে অন্তগামী আরক্ত মিহির-_ 

প্রকৃতির হোলি-গানে ছড়ান আবির। 

(১) 
অন্যদিকে কল্পোলিনী ভুলিয়ে লহরী 

মৃদুতানে গায় গান কাননে আবরি। 

খেন কোন কুলবালা, বসন্তে বিরহ জালা, 
মহিতে না পারি কোনে আপনার মনে, 

গাইছে বিরহ-গান অস্ফ,ট স্বননে। 

(৭) 
মধুর ব্যান্তকাল_ পুলকিত ধরা, 

হাসে সবে, গায় গান আপনা-পাঁরা। 

এ হাসির মাঝে বসি, - গৃহী-গ্রাণে কে ভাপশী- 

গৃহীর ভাবনা রাশি ভাবিছেন মনে, 

, একাকিনী কত কথা কৃহি ক্ষণে ক্ষণে | 



"তৃতীয় সর্। ই 

1) 
€ওছে বিশ্বপতি কেন করিলে স্বজন 

 অনন্তসীলার ক্ষেত্র এ বিশ্ব শোভন ? 

অনন্ত আকাশডল, রবি চন্দ নিরমল, 

কিবা মধুময় সাজে নাজীয় তাহা 
অগণ্য তারক! পাতি বিল প্রণয় ! 

(৯) 
কেন তাহে উড়াইলে কদস্বের মালা ? 
কেন দেখাইলে তাহে বিজলীর খেলা ? 

নন! বর্ণে কেন তায় রগ্ত্িত করিলে হায়; 

তার পাঁশে ইন্্রধনু করিলে অঙ্কন, 

দেখাতে হুথের ছায়া কিমের-কারণ ? 

(১০), 
কেন সাজাইলে পুনঃ হৃষম উ্ধায 

স্বরণ-বরণ ভাতি কুহুম ভূয়া? 

কেন হাঁদাইলে তারে, নীরবে পুরব দ্বারে 

অকুণের পাশে, রাখি আড়ালে ছায়ায় ? 

ক্ষণিক প্রীতির ভাতি দেখাইলে হায,& 

€১১) 
কেন বা মল সাজে তরুলতাগণে, 

সাজাইলে? যেন আহা! কতই যতনে ? 

কেন ফুটাইলে তাঁ।. মোহন কুহ্ম হায়? 
*, কেন দিরমিলে অলি? কিসের লাগিয়! 

্রস্থনের মহ দিলে ভ্রমরের বিয়া? 



২৬ রাজি কুমার 

(১২) 

কেন হেন নীলকাঁয় রচিলে তৃ-্ধর? 
কতই বিচিত্র শোতা তাহার উপর.! 

কল্লোলিনী কোলে ধীরে, সমীর মিহির নীরে 

হাসির লহরী কেন তুলিল সুন্দর ? 
তাঁর পাশে হাসাইল শ্তামল প্রান্তর? 

(১৩) 

কেন নিরমিলে পাখী বিচিত্র-রঞ্ধিত? 
অনন্তের পথে তায় করিলে চালিত ? 

হাসিনয় বিশ্বনাঝে, সাঁজায়ে হাসির সাজে 

এ অন্বর তলে দুঃখ পাপ তাপ দিয়। 

কেন নিরমিলে বিধি মানুষের হিয়া ?” 

(১৪) 
ভাবনা বিভোর বালা__বাজিল শ্রবণে 

শিশুর কোমল কঠ মধুর-নিগ্কণে 
'অকশ্মাৎ_“মা আমার”), ছুঁলি বাল! শিরোত 

চাহিলেন,-_দিব্যকাস্তি কুমার তাহার 

মাগিছে সোহাগ যেন বলি “মা! আমার” | 

(১৫) 
কুষ্-কেশ-দাম শিরে উজ্ভ্বল বান 

আকর্ণ উ্্বল কৃষ্ণ তাহে ছুনয়ন, 
ররণের ভাতি তার, চন্দ্রে করে তিরস্কার 

হুদ্ঢ় হুঠাম ছাচে কোমলতা ঢালা 
'দেহের জৌ্যোতিতে করে কানন উজালা। 



তৃতীয় সর্ন। হা 

(১৬) 
গৈরিক-বসন-খণ্ডে বিমণ্তিত কায়) 

লোহিত*ন্দন লিপ্ত মন্দারের প্রায়, 

মুকুতা-দশন রাশি, রক্তিম অধরে ভাপি 
লোহিত কুহু গর্ভে তুষার-শোভায়-_ 

থাকুক মায়ের প্রাণ্ন_-পথিকে ভুলায়। 

(১৭) 
যথুর-উজ্ভল-জ্যোতি কুম্ধারের শিরে 

কিবা কৃষ্ঝ কেশ ধীরে কাঁপিছে সমীরে ! 

ক্রীড়ার কুনুম হাসে, এখনও সে কেশপাশে, 
শোভিছে হুন্দর শিশু সনুখে মাতার, 

বাজিছে মাতার প্রাণে ধ্বনি “ মা আমার”। 

€১৮) 
শ্মেহে বিগলিত-নেত্রে সুনীতি তখন 
মৃণাল নিন্দিত কর করি প্রসারণু, 

[ইলেন ম্বউরসে ফুল্ল-শিশু-তামরসে, 

পদ্মমুখ নত করি চুমিলা বদন, 

ঝৰিল শিশুর গণঙ্ডে মাতার নয়ন ! 

(১৯) 
সমীর-তাড়নে যেন ফুল্ল-শতদল 
পরশিলে নত হয়ে অপর কমল, 

ফিত শিশির তার. ঝরিল অমনি হায়, 

গঞ্ত একের পত্রে শিশিরের জল 

উভয়ে করিল সিক্ত,'্উভয় শীতল,_- 



২৮ রাজধি কুমার 

(২০) 

উভয় হইলা-তৃপ্ত উভয় পরশে-_ 

উভয় হইলা সিক্ত যেন ম্নেহ-রদে । 

তৃপ্ত জননীর প্রাণ বক্ষে লয়ে শ্ব-সস্তান, 

তৃপ্ত শিশু জননীর সন্পেহ-চুম্বনে, 

নীরবে ক্ষণেক স্বর্গ ভূপ্রিলা ছুজনে । 

(২১) 

সঞ্ধোধিয়া জননীরে হৃমধুর ভাবে 
কহিল বালক-_-“ মোরা কাননের পাশে 

থেলিতে ছিলাম সবের. কেহ মাঁগে! উচ্ছরধে 

গড়ি বেদ, কেহ হৌত। বালির আহৃতি 

দিতেছিনু খেলা যন্ত্রে, কেহ্ পড়ি স্তবতি, 

(২২), 
কেহ বসি স্থির হয়ে মুদিয়ে নয়ন, 

কেহ আনি প্রাতীফুল খুঁজিয়ে কানন, 
কেহ সাঁজি বনফুলে, নেচে গেয়ে হরি বলে 

বিভোর খেলায়. মোরা ছিলাম সকলে, 

কোথ| হতে জনক আদিল! হেন কালে )-- 

(২৩) 

দেই যিনি আর বার আসিয়ে কুটারে 
আমাক নিলেন কোলে চুমিলেন 'শিরে, 

কি যেন হরিণ নয়, পুষ্ঠটি 'অজিনময়, 

তাহাতে বমিয়ে তিনি নেহাঁরি সকলে 

'শানিয়ে আমাফ ভারি লহলেন কোলে; 



তৃতীয় সর্ম। ২৯ 

(২৪) 
মুধাইল! বারবার তোমার বারতা 

* চাহিলা) আমায় নিতে জানি না মা কোথা, 

আদরে বদন চুমে, নামায়ে দিলেন ভূমে, 
ছুটিয়ে আইনু তাই বলিতে তোমায়, 

কেন হেন ভালবাসে জনক আমায়? 

(২৫) 

তাহার কাপড় নয় তোমার মতন, 

সযুরের পাখা যেন ঝলসে নয়ন, 

ছেরে বড় ইচ্ছাকরে, তেমনি কাপড় পারে 

তারি মত চড়ি অই হরিণের পরে 

কেমন হরিণ ! ইহা নরে পিঠে করে 1” 

(২১) 
শুনিয়ে নয়ন হতে ছুই বিন্দু নী 
ঝরিল বাহিয়ে গণ্ড মাতা হনীতিব, 

চাপিয়ে হৃদয়ে ধরে, সৌহাগে চুম্বন করে 

কহিলেন “বাছ। মোর হরিণ এ নয 

ঘে।ড়া এর নাম, চড়ে রাজার তনয় । 

, (২৭) 

তোমার জনক ইনি মোদের আপনা. 

জনকে চিনেও বাছা এইটি জান না, 

ইহা হতে প্রিয় আর, নাই ভূতলে আমার, 

তোমায় ছাড়িয়ে --ইনি তোমার আমার 

আমি তুমি চিরদিনস্আপনা ইহার ।” 



রাঁজধি কুমার! 

(২৯) 
“ভনক মোদের যদি এতই আপনা, 
তাঁহলে তাহারে কেন এখানে রাখ, না, 

কেন যেতে দেও তারে, দুর দেশ দেশান্তরে ? 
এখানে রাখিলে তরে তাহার সহিতে : 

থাকিভাম আমি সদাথাইতে শুইস্তে ; 

(২৯) 
আবার যখন তিনি আপেন হেথাল়্ - 

রাখিব ধরিয়ে, যেতে দিবনা কোথায়; 

শিশুর বচন শুনি, বরধিষ্া অশ্রু পুনি 

কহিল! জননী “বাছা ত৷ হবাঁর নয়. 

মোরা'বনবানী তিনি মহৈশব্্যময় £* 

(৩০) 
“তুমি বনবাসী আনি মহৈঙ্র্থনয় ৮ 
পশ্চাতে হইল ধ্বনি ঘটায়ে বিশ্বয় 

নহে-ইহা প্রতিব্রনি, বিশ্বয়ে হেবিলা রাণী 
্বানীর মুরতি আত্ম-চিত্ত নিবেদন, 
প্ুলকে, হৃদয়ে হোলো মৃদুল বম্পন। 

(৩১) 
সম্্মে উঠিলা“রাণী, ত্যজিয়ে আমন, 

মাতৃকোলে শিশু চাহে চকিত নয়ন; 

বলিতে লাগিলা ভূপ, “এতক্ষণ হয়ে চুপ 
শুনেছি শিশুর উক্তি তোমার উত্তর, 
নীরব থাকিতে রণৃছূলে না অন্তর) 
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তৃতীয় সর্দ। ৩. 

(৩২) 

বনবাসী ধরণীর লমাট-তনয়ু, 
* রম্য.হশর্যবাসী নিজে মহৈশ্ব্ধ্যময় ! 
তাপস-তনয় বেশে, কুমার কাননে ক্রেশে, 

যাপিবে যামিনী দিবা, পিতার পরাণে 

কতকাল সবে--হেরি আপন নয়নে ! 

(৩৩) 

মানসে সঙ্কল্প আঙি করিয়াছি স্থিত. 

নিক্্াণ করিব পুরে হুনীতি কুটির, 

শে কুটিরে প্রুবধনে, , রাখিব তোমার মনে, 

উপবনে তপোবন করিয়ে স্মরণ 

আগররাধ্যের আরাধন করিবে পাঁধন | 

(৩৪) 
তোমারে ক্ষহিতে হেন নাহি অধিকার, 

উপেক্ষা করেছি তোমা কত শতবার, 

প্রেসীরপ্তরনের তরে, . অন্তরে পাষাণ করে, 

বিন! দোষে সাঁধ্বী সতী তুমি হুনীতিরে 

রেখেছি কানন-বাসে এ পর্ণ কুটিরে : 
(৩৫) 

দুর্বোধ্য বিধির চক্র বুঝে সাধ্যকার*- 

নহিলে কাঁমনে কেন আমার কুমার ঠ 

জানি আমি তুধি সতী, তুমি মহা পুণ্যবতী, 
, কিন্তু বিধি কিবা সাধ্য করিতে সাধন 

ঘটালেন তব ভাগ্টে হেন নির্বাসন ! 
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(৩৬) 

বিষয়ের বিষ-ময় পাপের পুরীতে 

পুগ্যের প্রতিমা ভৌম! দিলে না থাকিতে, : 

যেন কোন মহীয়ান সাধ্য তরে ভগবান, 

পুণ্য-শিক্ষা-দীক্ষ! হেহু পুণ্য বন-ভূমে 

এনেছেন রাখি আমা মায়!-মৌহ-ঘুমে ; 

(৩৭) 

সে ঘুম ভেঙ্গেছে বুঝি চক্র বিধাতার 

ঘুরেছে আবার-_তাঁই বাসনা আমাব 

রাখিতে পুরীর পাশে, তোমায় প্রাসাদবাসে, 

দেখিব যখন ইচ্ছা কুমারে তোমারে, 

হ্বে না মুগয় ছলে আসিতে কান্তারে |” 

(৩৮) 
গুনিলা সুনীত্টি যত কহিল নৃপতি, 

নীরবে গড়াল ছটা স্বচ্ছ-শুত্র-মতি 
সুগোল কপোল বহি, হেরিলা রাজের চাহি, 

নুবর্ণ-কমল-দলে মুক্তা খচিত, 

পাঁধাণ রচিত চিত করি বিগলিত। 

(৩৯) 

নুপতি-নবনে যেন ছুই বিন্দু নীর, 

বিগলিত হয়ে কৌণে রহিলেক স্থির, 

বাস্পাবেগ-ভগ্ স্বরে, কহিলা নৃপতি পরে 

* শত অপরাধে অপরাধী তব ঠাই 
ক্ষম, দেবি, কৃহ বথা-_ফাবে ত? নুধাই 
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(৪০) 
« মহারাজ, তবণআস্ঞা থাকিতে জীবন, 

: পারে বি করিতে দাসী কগন(ও) লঙ্ঘন ? 
কে হেন কামিনী আছে, স্বানীর চরণ কাছে, 

যাপিতে জীবন নাহি করে আকিঞ্চন 
পতির প্রাসাদ ছাড়ি কে চায় কানন ? 

(৪১) 
অয়সে বাধিয়ে রাখ বামনা যথাষ, 

অযঙ্থান্ত বিনে সে কি অন্ত পানে চাঁর 

চু্ঘকৈ চুষ্িতে সাধ, কাটি কহিনুর বা», 

সে মণির খণি পানে সদাই পরাণ__ 

কোটি বাধ কাটি চাহে করিতে প্রয়াণ 

(৪২) , | 

কিন্তু দেব! কেন চাহ শান্তির আঁগারে, 
অশাস্তি গরলধার| পুন ঢালিরারে। 

তোমার স্বখের বাদ, কেন কর্রবারে নাশ, 

চ'হ এদীসীরে নিতে মহ্ষীর পাশে 

বিসর্জি সাধের তব মুরুচি-বিলাে 17" 

(৪৩) 
পুৰীতে থাকিলে আনি হুরুচি মহিষী, 
ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে পুড়ি অহ্দি 

গে অনলে, ভাবি তাইঠ ভৌমারে করিবে হা, 

কেন তবে হেন কল্প মনে মহারাজ, 

আঁপন ভবিষ্যনাশী' করিভেছ আজ ? 



৩৪ রাজি কুমার | 

৫88) 
আমার তনয় ধরব বনের কুমার, 

শিখেছে তাপদ লীলা তাপদ আচার, 

শিথেছে ভাপন রীতি, গাইবে তাপদ গীতি 

ফিরি বনে বনে বন-বিহঙ্গের প্রায়, 

বনফলে গঙ্গাজলে পোষিব তাহায়। 

(৪৫) 

আনন্দে তাপন পুক্র কন্যাগণ মনে 

বনফুল তুলি মালা গাথিয়ে যতনে, 

এ উহারে পরাইয়া, কচি হাতে তালি দিয়া 

নাচিয়ে খেলিবে হুথে কাননে কাননে 

ভুলিবে অভাগী হেরি সুখের স্বপনে । 

(৪৬) 

তরুতলে তৃণদলে করিয়ে শয়ন 

বাছা মোর হথ-নিদ্রা করে আস্বাদন, 

স্বপনে ও বনলীলা হেরে বুঝি; অনাবিল 

চিত্তবৃত্তি, জন্মে নাই বিন্বান-বাসনা, 

বিভব কাহাকে বলে এখনও জানে না। 

[৪৭) 

কেন হেন গ্রবে নিতে চাহ নিজ-বাসে-_” 

রোধিল রাণীর বাণি বালকের ভাষে 

«কেন মানিবার মোত্রে, যাইতে জনক-তো? 

তিনি ত মোদের, মোর! তাহার আপন 

মোরে নিতে তারে কেন কর নিবারণ,?” 
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(৪৮) 
অঞ্চলে অশ্রর ধারা করিয়ে মৌচন, 

 কহিণা সুনীতি পুরে করি,স্বোধন-__ 
£ শুন পরব, বাছা মোর, নিতে চান বহুদূর 

গঙ্গার সৈকত হতে আরও বহুদুরর 
যাইতে বয়স তব হয় নি প্রচুর।” 

(৪৯) 

গঙ্গা সৈকতের তূমি শিশুর হৃদয়ে 
হইল উদয়,_-শিশু কথা নাহি করে 

নীরবে দুরত্ব তার  ভাবিলেক বারবার, 

একদিন গিয়াছিল! কুশ আহরণে 

সেই কষ্ট সেই দূর জাগিলেক মনে | 
(৫০) . 

কহিলা সুনীতি পুনঃ চাহিয়ে রাজায়, 

“যুকতি ছাড়িয়ে কেন ভুলিছ মায়ায়, 
আসি এই দূরবনে, তুলিলে সুরুচি ধুনে 

ভূলিলে কি, মহারাজ ! উত্তম কুমার 

হেরিয়ে বনশশী আমার বাছার? 

(৫১) , 
মৃগয়াতে খেল? তব-_মূগের উদ্দেশে, 
আসিবে যখন দেব কানন গ্রদেশে, 

দাসী হেরি ওবদন, তুমি হেরি ধব ধন, 

উভয়ের মনোবাহ! হইবে পুরণ, 
কুহমে চন্দ্রা চন্ত্রে চকৌর মিলন । 
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(৫২) 

হোনার গ্রানাদে দেব লভেছি যে ধন, 
এ পর্ণ কুটিরে মন অমূল্য রতন, 

এ নিধি অঞ্চলে যার, -কিবা আর দুঃখ তার, 

শত-তাঁপহারি মোর ঞবের বদন, 

হেরিলে শীতল হৃদি-_শীতল নয়ন । 

(৫৩) 

অনৃত-বারিকিনিবি বিবি করি দান, 
বাচায়ে রেখেছে বনে এ পোড়া পরাণ, 

তাহে'যদি ও চরণ,  পাই,মদা দরশন, 

তুচ্ছ স্বর্ন সিংহাঁদন-_ পুরী কোন ছার, 

কানন-কুটির হয় বৈকুঠ্ আমার । 
00469) 

হৃদয়ের যোগ্য যেই হৃদয় আঁদন, 
প্রসন্ন হইয়ে তায় করেছ অর্গণ ; 

চবণ দর্শন মাগি, অপর কিছুর লাগি, 
গ্রয়াী নহে এ দাসী; মহিষীর মনে 

“তুখে আছ--হুখী হই শুনিয়ে শ্রবাণে | 

(৫৫) 
প্রাণের কপাট আজ করি উদঘাটন, 
ভন্মরাশি কেন তৌম! করিছি অর্পণ, 

সদয় শ্রশানে মম, প্রন্ফ্টিত যে কুহু 
তাহারি সৌরভে ুখ_অমিয়ে আকুল) 

'দ্খাইনু ভ্ম কেন দেখাইতে ফুল। 
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(৫৬) 
'খুলি নাই কোন দিন প্রাণের অর্গল, 

* জানি না কি মঞ্্রে আজি হইয়ে বিহ্বল, , 
ধহহৃদয়ের যত ব্যথা, পরাণের যত কথা 

তোমারে কি জানি কেন কহিলাম আজ, 

হুইয়ে পাগল পারা-ক্ষম মহারাজ । 

(৫৭) 
গন দেব গ্রগলভতা, ক্ষম এ দাসীর, 

হেন প্রগলগভতা কতু সমীপে স্বামীর 

.করি নাই এ জীবনে  ধ্রবের ভবিধ্য মনে 

কেন আজি অকস্মাৎ হইল উদয়, 
ব্যাকুল করিল কেন এ দাসী-হৃদয়। 

(৫৮) 
দাসী ব'লে ক্ষন দেব !--” হুনীতি-ব্চন 

রোধিয়ে কহিলা রাজ! করিয়ে মোচন 

আপন নয়ন নীর; ছুই গণ্ডে হুনীতির 

বহিল অশ্রর ধারা, ধরা পাঁনে চাহি , 

রাণী নিবাঁরিল! বেগ হদয়-গ্রদাহী , 

(৫৯) 
« যে করেছে তব ঠাই শত অপরাধ, 

নির্মল চরিত্রে দিয়ে বৃথা অপবাদ, 

ক্ষম ভিক্ষা তার (ই) কাছে, বিষ-দষ্ট ক্ষমা যা; 

দারুণ দংশনকাঁরী সাপের সমীপে, 

'সরিবে উ্ভীনগাদ লজ্জা আর পাপে-”॥ 
নব 



রাজধি কুমার । 

(৬) 
« পুণ্যমুখে পাপ কথা কেন উচ্চারণ,” 

উত্তরিলা রাণী রোধি রাজার বচন, 

“ আমার অদৃষ্ট দোষে, লোকে অপবাদ ঘোষে 
ইথে আত্মনিন্দা কেন কর বার বার, 

কামন! করিছু বৃথা মৃত্যু আপনার । 

(৬১) 
অতুল সম্পদ মম বিন্দু সিন্দুরের, 

অমুল্য রতন অই বদন প্রবের, 
এ দুই থাকিতে মম, ভাগ্যবতী মম সম 

ধরাতলে, বল দেব, কে আছে আবার, 

লঙ্জ! পাঁপ বুথ! কেন চিস্ত আপনার ?” 

৬২) 
উত্তরিলা' রাজ। পুনঃ, নীরব হনীতি 

“ গম্ভীর গ্রশাস্ত কান্তি সুধীরা প্রকৃতি 

তোমা হেন রমণীরে, সাঙ্গায়ে গৈরিক চীরে, 
বিন! দোষে বনবাসে করি বিসর্ভন, 

লর্তব্য পালিতে পাপ করেছি অর্জন । 

(১৩) 

মন্ত্রী সহ বার বার করিছি মূন্্ণা, 

পুনঃ তোমা লইবারে ; গ্রজার গঞ্জন! 

ভাবি মন্ত্রী বারে বারে, বারণ করেছে মোরে-- 

প্রজার অশ্রীতি সদ! রাজ্যের মরম 

দরে ধীরে করে য় কাষ্ঠে কীটসম। 
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৬৪) 
জীবনের মহাকেন্দ্র কর্তব্য নরের ; 

সৈই কেন্র রক্ষা নীতি মনগু-তনয়ের ; 
তাই তাহা রক্ষা তরে, তোমারে বর্দন বরে, 

অর্ঞন করেছি গুরু-পাঁপ-তাপ-রাশি 

ধরা যথ! রক্ষে কেন্দ্র ধরা-ধর নাশি। 

(৩৫) 
শুনিব না আর আনি মন্ত্রির মন্ত্রণা, 

গহিব না আর পুত্রবিরহ যন্ত্রণা, 

শুনেছি শিশুর কথা, মরমে পেয়েছি ব্যথা, 

তোমারে করিব তাঁই পুরীতে গ্রহণ 
মরমের ব্যথ! মম করিব বারণ। 

(১১) ৃ 

পুরী পাশে ভিন্ন বাদে রাঁখিব তোমীয়, 
শীস্তিতে কাঁটিবে কাল ধর্ম সাধনায় ; 

পুরীর অশীস্তি রাশ, বিষয়ের বিষোচ্ছাস 
পরশিতে পারিবে মা তোমার নিবাস, 
তু্চি সংঘর্ষে নাহি জলিবে হুতাশ। 

[৬৭) 

যাপন করিবে গুহ তাপস-জীবন, 
প্রজার অগ্লীতি কেন হবে উদ্দীপন ? 

অনিন্দ্য-বিষল-প্রতা। কুনুম কীনন-শোভা, 

ধৰ্ মম সাঁজীইবে রাজীর আগার 

খরবে হেরি হবে মুগ্ধ পরাণ প্রজার । 



রাজি কুমার? 

(৬৮) 
কানন-বিশুদ্ধি সহ মাধুর্য পুরের, 

মিলিয়ে অপূর্ব্ব শৌত! হইবে গ্রবেঞর, 

শিখেছে তাপন নীতি, শিখিবে রাঁজার রীতি 

বিশ্বগ্রীতি সহ হবে 'মুনীতি'মিলন' 

বিশুদ্ধ হীরার সহ মিলিবে কাঞ্চন” 
(৬৯) 

নীরবে সুনীতি গুনি রাজার বচন" 
করিতেছিলেন মৌনে সন্্তি জ্ঞাগন, 

হেনকাল দূর বনে). সান্ধ্য সমীরের সনে" 
সঙ্কেত শঙ্খের না রাজার শ্রবণে' 

পশিল__বাজিছে শঙ্খ মঘনে দঘনে 1 

6০) 
হুনীতির করে ধরি কহিলা নৃমণি)', 

«আসি এবে_ দিব দেখা থীঁকিতে রজনী ; 

হেরি চারু গ্রবানন, প্রভাতে ছাঁড়িব বন।”" 

বিয়ে চুলা গা স্নেহের আবেশে 
ুযুপ্রি-শিখিল-শোতা গ্রবে গওদেশে |. 

(১) 
সান্ধ্য তিমিরের মাঝে হুনীতি তখন 

করিলেন ছুই কিছু অশ্রু কার্ভান ; 

দেখিতে দেখিতে হায়, লুকাল:সে দীর্ঘকাস় 
কাননের বিভীষণ তিমির মাঝারে; 
অনিমেষ চাহি রাণী হেরিতে বাজ্জাকে। 



তৃতীয় সর্ণ ] 
৪85 

(২) 
সুষুপ্ত শিশুর কান্ত দেহ-যষ্টি-ভার 
মিশিয়ে প্লে সুকো্ল অস্কেতে মাতার ; 

তাহে চন্ত্রকর ধারা, দিব্য অমিয়ের পারা 
, চালিছে, সমীর ভরে কাপি তরুগণ 

করিতেছে ক্ষণে ক্ষণে নে ধাঁরা ছেদন । 

(৩) 
হুবর্ণ-লতিকী বক্ষে রতন-প্রস্থন, 

শিশির সম্পাতে লীন--শোভিত দ্বিতণ। 

জাগিছে সহশ্্ ফুল, যুখিক| চামেলিকুল 

অনিমিষে চাহি তাঁরা করিছে দর্শন 

সুবর্থ লতিকা অঙ্কে প্রশ্ফ,ট র'্উন। 
(৭8) ূ 

জীগিছে'নহত্র তারা গগন-প্রসথন ; 

তাহাতে জাগিছে অই চন্্রমা দিগুণ ; 

গাইছে পাপিয়া! গান; উঠছে প্রণব তান; 

রতন-প্রস্ছন কেন প্রণবের তানে, 

দাদ না পাপিয়া গানে, চক্দ্রিকা চুম্বলে । 

(৭৫) 

জাগে না পাঁপিয়াগানে রতন প্রন্থন 7 

জঁননী-লতিকা তাহে জাগিছে দিগুণ | 

মধুর পাপিয়া গান, মধুর প্রণব-তান, 

ক্ষণে ক্ষণে জাগাইছে নিদ্রিত পরাণ, 

করিছে চন্দ্রিক-লিপ্ত অধরে প্রয়াণ। 



৪২ রানি কুমাা। 
৮ 

সপ আপস ০ শাপলা পপি পপর ০ ২ শশা িশিপীসিসপিসপীশ পপি পাশপাশি পা 

৫ 
শু প্রাণে চাহে দেখী অস্তরীক্ষ পানে, 

পূর্ণ গরীণে হেরে শোভা । প্রণবের হানে 

পূর্ণ হতে পূর্ণতর, হৃদি ভুলি সে অর 
অবশ হজে পড়ে অনির পাথাবে, 

বিগলিত অক্র গঞ্জে বহে ছুই দাকে। 

--দ48গাী 



রাজধি কুমার। 

শপ 55005 

চতুর্থ সর্গ। 

শপ 6 ০ -৩া 

অন্রভেদি শুভ্র সেঁধ হাঁসিছে অরুণ বরে ; 

সাঝে মাঝে মহীরুহ ছুলিছে সনীর ভরে ; 

ভীবণ কালিমা! রাশি হৃদয়ে লুকায়ে রাখি 

হাসে তরু রবি করে-_নাঁচে পুন থাকি থাকি; 

অন্তরে গোপনে রাখি বিষ-কীট নিদারুণ 

দুলিয়ে ঢুলিয়ে কুল হাসিতেছে পুনঃ পুনঃ) 

নুকায়ে লুকায়ে কেহ বিসর্জিয়ে 'অঞ্ররাশি 

বাহিরে দেখায় শুধু মধুর মৃদ্ধল হাদি; 
সে হাঁসি হেরিয়ে অলি ভুলিয়ে ধরিয়ে তান 

গুণগুণ রবে গার কুহ্মের গুণ-গান ; 

ভাঁবে অলি-_বুঝিয়াছে কুহুম চরিত রীতি 

কুহুনে কেবলি হাসি__কেবলি অমিষ্ঈ গীতি ; 
যে তারে অমিয় রাশি আদরে করায় পান 

অন্তরে কি বিষরাশি লয় তাঁর কে সন্ধান ? 

যন সংসারের ছাঁয়৷ দেখায়ে প্রক্কৃতি মাঝে 

বিগুল নগর-দৃষ্ত হালিছে নুকা়ে লাজে। 



রজির্বি কুমার 

আলোকেরে আলিঙ্গন করিয়া আধার রাশি 
সংসারে দুখের কোলে খেলিছে“তরঙ্গে হাসি! 

ডুবিছে পশ্চিমাকাশে সান মুখে পুর্ণশশী, 
উদ্দিছে পূরবে রবি লয়ে জগতের হাসি। 
দূরদর্শী ররি-শশী ঢুইদিকে দূরে দুরে 
কিবা ভিন্ন ভিন্ন'ছবি হেরিছে স্বায় পুরে ; 

হুকচির সুনীতির ভবিষ্য কি হেরি তারা 

ছইদিকে ঢালে দৌহে বিষাদ হাসির ধারা? 
বিস্তৃত প্রাসাদ কক্ষে সিংহাসনে নরপতি 

উপবিষ্ট-স্থির দৃষ্টি হুরুচি বদন প্রতি; 

সুরুচি রতনময় 'সিংহাপনে, পাশে বসি-- 
অশ্রুসিক্ত 'নেত্র--যেন উধার মলিন শশী ; 

রাজার বদনে মাথা বিষাদের কৌতুহল-_ 
কি বিষাদে পঞ্মমেত্রে ছল ছল অশ্রজল ?-- 
মহিষী কহেন কথ৷ সম্বোধিয়৷ নরবরে ' 

অজ্ঞাত-বিষাদ-পূর্ণ বাপ্পাবেগ-ভগ্-স্বরে, 
“ হেরিলাম, প্রাণেশ্বর, নিশীথ নিপ্রার ভরে ' 

ভীষণ স্বপন এক, ন্মরিয়া মরিছি ডরে-_. 
এ'রাজ-প্রাসাদ মাঝে অপূর্ব জ্যোতির কণ।-_ 

তীক্ষ-তেজঃ মণি যেন ভাসে অনন্তের কণা 
সহসা জলিল,_-অহো কি ভীষণ বৈশ্বীনর ! 
ভক্মীভৃত আমি, তুমি, ভম্ম কান্ত কলেবর ! 
উঠিল সে মহা অগ্নি অনস্ত অন্বর পানে; 
শ্মরিবে সে মহাদৃত্ত আতঙ্ক উঠয়ে গ্রাণে ; 



চতুর্থ মর্ম | ৪ 

সে মহা অনল রাঁশি বিলীন নীলিমাগায় 

হইয়ে ধরিল দিব্য 'অপূর্বব শিশুর কায /- 
অপূর্ব্ব জ্যোতির মুর্তি-অগ্রিময়,সববাঙ্গীন,* 
সপ্ত অগ্নি ধ্ষি তায় করিতেছে প্রদক্ষিণ !' 

তম্মরাশি মাঝে আমি মরিয়ে হেরেছি তাক 

বাসন! হইল যেন উঠিতে সে নীলিমায়; 
উঠিতে প্রয়াস করি-_ভাঙ্গিলেক সে স্বর্পন ; 

ভয়ে প্রাণ জড়মড়, বিষাদে মগন মন। 

হেরিসু বাছনি মৌয় মধুর'নিদ্রার কোলে 
নীরবে ভুপ্রিছে শান্তি নিঃশ্বাস তরঙ্গ তুলে । 
শ্বপন অলীক জানি তথাপি যে কেন প্রাণ, 

কাদিয়। উঠিছে ভাবি উত্তমের অকল্যাণ ; 

মনে যেন পড়ে মোর সেই জ্যো তির শিশু 
« মা) মা,» বলি ডেকেছিল যাইতে তাহার পিছু, 

বাছ! মৌর নিদ্রা ঘোরে উঠিল আমায় ডাকি 
আবার নিদ্রার কোলে ডুবিল, নিরবে থাকি। 

অহো। সে ভীষণ দৃষ্ঠ ! ভয়ঙ্কর অগ্নি রাশ, 
জ্বলিয়৷ উঠিল যেন অনস্ত জগৎ গ্রাসি! * 

সে অগ্নির মহা দৃণ্ স্মরিয়ে এখনও আমি, 

ভয়ে হই হ্রি়মান্ম হে বিভু অস্তরযামী, 
আমার বাছার যেন নাহি ঘটে অকল্যাণ, 

তারে নৃধে রেখে ভন্ম কর এই দেহ প্রাণ। 

বলিতে বলিতে তাঁর বিগলিত অশ্রধারা, 

স্বর্ণ লতিক। হতে মুকুতা ফলে পাক”), 



'ধঁজধি কুমার । 

উড়াইল সে.লতিকা বিশাল শালের গায়; 
প্রিয় পরশনে গ্নিগ্ধ বিষাদ-তাপিত-কায়। 
ক্ষণেক'রাজার বক্ষে লুকায়ে বদন রাণী 

তুলিল| নীরবে, শুনি স্বামীর সাস্বনা বাণি 
“ অলীক স্বপন, প্রিয়ে, মুযুস্তির ছেলে খেলা, 

সাধুর চালনে ্বতঃ উদ্ধৃত ভাবেত্র লীলা; 
মানবের মনে যত ছবির উদয় হয় 

সনাধুর অবস্থ। মাত্র জে'ন সেই সমুদয় ; 

নিদ্রায় সাধুর ঘটে নানাবিধ আবর্তন, 

নানা ভাবে নানা চিত্র হৃদে হয় দরশন। 
স্বপনে 'অনল দৃশ্ঠ কিছু নয় কিছু নয়, 

উত্তন নহে সে শি) বৃথা, পরিয়ে, কেন ভয়? 

গুষ্থ দৈব শক্তি কভু মানবের মন পটে 

১ ১১১১১১১ 

-.* একে দেয় ভধিষ্যের প্রতিবিষ্ব__সত্য বটে ; 

কিন্তু জ্যোতিত্য় শিশু অনন্তের পানে যাওয়া 

অনন্ত উন্নতি-চিত্র; নহে দে মৃত্যুর ছায়। 
অদীন সামাজ্য ভোগ, এখর্ধ্যের পূর্ণভাস, 

উত্তমের ভবিষ্যৎ তব স্বপ্নে পরকাশ। 

কল্যাণের চিত্রে কেন চিন্ত তার অকল্যাণ ? 

বৃথ! ভয়ে ভীত হয়ে হইতেছে ম্িয়ুখান ?” 

বিষাদ কালিমা লিপ্ত রাণীর বদন পর 

ফুটিল হর্ষের ভাতি__মেঘ-মুক্ত শশধর | 

« তাই বটে প্রাণেখ্বর,”-__কহিতে লাগিলা রাণী 
“ ধরণী-সমাট হবে উত্তম, জীনিত আমি, 
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দেবরধির কথা হদে উদয় হইল মোর-- 

বন বাসিনীর পুক্র হইবে তপস্থী ঘোর, 
বাছা মোর পিত্রাজ্যে রহিবেক প্রতিষ্ঠিত 
ক্ষত্রিয় ধর্মেতে রত মুগয়! নিরত চিত 

কি যেন মোহের ঘোরে ভুলিয়ে গেছিন্ু আমি 

বাছার এ্রশধ্য রাজ্য, দেবর্ধির দৈব বাঁণি। 
তোমার রসে, মম জঠরে জীনম যাঁর 

সেই যোগ্য সসাঁগরা এই ধরা শাসিবার ; 

ধরব কি তোমার পুক্র ? বল দেখি, প্রীণশ্বর ; 

মাম্রাজ্য শাসন শক্তি প্রবে কি সম্ভবপর ?* 

* কেন, রাণি, বৃথা কথা রুরিত্ছে আলাপন 

আমার সর্বস্ব হবে উত্তমেতে সমর্পণ | 

প্রব মম পুত্র, তাহে কির ক্ষতি উদ্তমের 
রাজ্যধন সিংহাসন সব তব তনয়ের। 

কতবার অঙ্গীকার করিয়াছি, তবু কেন 
মন্দি্ধ হইয়ে আজ আবার বলিছ হেন ?” 

রলিতে বলিতে হৃপ চাহি প্রিয়া মুখপানে, 
হেরিলেন নেত্র তার নিবন্ধ কুম্নুমোগ্তানে |" 

উদ্ধানে ফিরায়ে আধি.হেরিলা কুমারদয় 

চয়ন করিছে বাছি মনোজ্ঞ কুহুমচয়। 

ধরব ধীর মুগ্ধ যেন ছেরিয়া উদ্ভান-শোভা 

রুহে ভাই “ঁড়াইয়া হের শোভা মনোলোভা |” 

চঞ্চল উত্তম নাহি কর্ণপাত করি তায়, 

ডুলে ফুল, ছিড়ে ফেলে, অলির পশ্চাতে ধায় | 



78৮ শ্বীজধি কযা | 
ীপাপস্পিটি শীশশিপী 

হুদ গঠন, বর্ণ স্র্ণভাতি উত্তমের ;_ 
ধরব কোমলতা মাখা,-_ভাতি চন্দ্র কিরণের 

ধরবের মুরতি যেন ছাঁচে চালা চন্দ্রজ্যোতিঃ, " 

কঠিন সুবর্ণে গড়া উত্তমের সে মুরতি, 

রবের নয়ন স্নিগ্ধ কোমল উধার জ্যোতিঃ, 

উত্তমের নেত্র তীক্ষ মধ্যাহ রবির ভাতি, 

উত্তমের তীক্ষতেজঃ তুবর্ণের প্রভাঁকর, 

'মনোহারী সিগ্ধ গ্রুব অকলঙ্ক শশধর | 

খেলে.ঢৌহে ফুলবনে হেরিয়া নৃপের প্রাণ 

উল্লামে আকুল, নৃপ রাণী-মুখ পানে চান; 

উত্তম সহস! ছুটে ধাইল প্রামাদ পানে 

কুমুম-শৌভায়-মুগ্ধ গ্রবে রাখি উপবনে। 

রক্ষকের বাকে গ্রব ধাবিত উত্তমে হেরে 

চুটিল প্রাসাধ পানে শোভন উদ্ধান ছেড়ে। 
উত্তম প্রাসাদে পশি করিলেন আরোহণ 

গ্রসারিত-পিতৃ-অস্কে-_হাঁসিছে মাতার মন | 

গ্রুব তাহে নেহারিয়ে পিতার জীনূতে ধরে, 

চাছে নৃপ-নুখ-পানে, উঠিতে পিতার ত্রোড়ে 
প্রকাশিল৷ অভিলাষ ; নৃপ ধুবে ধরে হাতে 

'চীহিতেছিলেন যেন অঙ্কেতে তুলিয়া নিতে, 

অকস্মাৎ বঞ্জাবাতে বিছাল্লত! সম! রাণী 

াড়াইয়। কহিলেন তীক্ষু বজ্র সম বাণি,- 

« ওকি, গ্রব, কি করিছ ? সম্রাটের সিংহাসন 

(কি দাহদে চাহ তুমি করিবারে আরোহণ? 



চতুর্থ দর্গ। 

মসাগর! ধরণীর সমাট হইবে যেই, 

অই সিংহাসন পরে বসিবার যোগ্য সেই । 

শু'নীতি করেনি কভু হেন পুণ্য উপার্জন? 
তার গর্জাত পুত্র পাবে রাজ-সিংহাসন ! 

তুমিও করনি পূর্বের উপার্জন পুণ্য রাশি; 

পারনি জন্মিতে তাই হরুচি জঠরে আসি। 

জানমি হৃনীতি গর্ভে সিংহাসনে অভিলাষ, 

ছি ছি ছি শুনিলে লোকে করিবেক উপহাস। 

যাও ফিরে কর গিয়ে আগে পুণ্য উপার্জন, 

জন্মিয়ে হুকচি-গর্ভে পরে চেও সিংহাসন ।৮ 

কোমল শিশুর ক্ষুদ্র কোমল হৃদয় খানি 

বিদীর্ণ করিল যেন শুরুচির বজ্রবাণি। 

স্তব্ধ নৃপ ক্ষণকাল নিশ্চল তাঁহার 'কর, 

নিবদ্ধ রহিল ধরি ধ্বের কোমল ঝর । 

গম্ভীর বদনে শিশু চাহি পিতৃ-মুখ-পানে, 

হেরিয়ে বিষ তয়, নিলা নিজ কর টেনে । 

বিষণ্ন বনে পরে ভগ্মহৃদে ধীরে ধীরে * 

নির্গত গ্রকোষ্ঠ হতে, বারেক না চাহি ছিরে ; 

দারুণ ক্ষোভের ভরে মাতার মন্দির পানে 

চলিলেন, চারুমুখু রক্তিমাভ অভিমানে । 

নলের কণ! সম ক্ষত্রিয় শক্তির কণা 

তুমুল প্রলয় বুঝি করিবেক সংঘটন! | 

তীক্ষবিষ ফণী যেন দলিত হইয়ে পায়, 
বায়ু গর্ভে ঢালে ক্রেধনা পাইয়ে আহস্তায়) 

ঙ 



রাজধি কুমার । 
শ্পস্পপীশিাস্পি পতি িশাপপপাশি ত৩ সস পাশপাশি 

অব্ণা ত্র-॥ন যেন।"২1 বিনে খিরে, 

ভুল ঘ০7 বন্ধ শির প্রয়োগ ভরে | 

আন ত্রে:4 বেগ মাআর মা ধর দরে 

ছব।১০।, জানু নিও দাণ শ্বাদ অএখারে। 

কাণ্পত অব ৩১, ব?গিত নাঁদিখ। ভার, 

গীন প[গ.গ বহে অজভ্ অর ধার, 

কথা না সরে বন রুদ্ধ ত্রন্দনেন শ্বানে। 

হেরিয়ে জননী বেগে অ। নন শিশুর গশে, 

আদরে ধ (য় ধরে মুছা নয়ন ধার, 

শুধাইল! কেন, বৎস, অশ্রঝরে ঝার রার? 

কি বলেছে কে ভোমায়? হেন দাধ্য আছে কাব, 

ধরামাঝে রুষ্ট বাক্যে তোম। বরে তিরস্কার? 

নিবারি ক্রন্ণন বেগ শ্গণেক নীরবে থাকি 

মাতারে কিবা গ্ব, অশ্রু ছলছল আখি, 

“বিমাতার তীক্ষাবাক্য জনকের অবহেলা,৮- 

বলিতে বশিতে শিশু পুনঃ স্ব বিসজ্জিলা, 

“আগে করি পুণ্যার্জন জনমি জঠরে তীর,৮-- 
বিমাতার ব্যঙ্গ-বাক্য সিংহাসন লভিবার 

হনীতি শুনিল! ; ছুটি নীরব অশ্রর বিন্দু 

ঝরিল--এুধায় সিক্ত রাণীর বদন ইন্ু। 

কহিল নন্দনে; “বৎস, করোনা ত্রন্দন আর. 

শুনহ বচন মম সম্বরিয়ে অশ্র-ধার ; 

নুরুচি বলেছে সত্য, সিংহাসন আরোহণ 

পারেনা করিতে কেহ বিণা পুণ্য উপার্ন। 



টুথ সর্গ। ১ 
পীপিলাপীপিপসপাপিসস্পি পে পপি 

যন্্বান হও, বাছাঁঃ লঙিতে সে পুণ্য ধনে, 

অনন্ত সম্পদ বদ্ধ পুণ্যনয়-শ্রীচর়ণে । 

পু্যময় ভগবাঁনে যে জন লর্টিতে পারে, 

বিশ্বের এবধ্য ঝা1খ বঙ্গ থকে তার দ্বারে। 

হর্ভাগ। পাদিনী আমি ভিত নয়ন তীয় 

তাই সে হুকুটি ভোনা গা হেন ধরতে পাঠ । 

£ কুচি-বভন, বৎস, সদাই হৃদয়ে বর 

উতপর্গ করহ আঁক্স। পুণঃ উপজ্জন ভরে; 

ক্ষব্জিয়ের পুত্র ভূন শ্াতিঞ| করত স্থির 
পুণযলাভ বিণ সু ছে।কথে না হুক্ষণচর | 

তিয়ো ন। পীসীদ পাঁনে হেযে। না সে দিংহাসন: 

মৃহদিন পুণ্যবন নাতি হয় উপার্ন ; 

পরের অর্িত ধনে শ্রতু্ যাহার মল 
হীন হতে হীন সেখ কাণুরুষ নক্ধম 1 

গাকত পুক্ধ সেং যে জন আগন বল 

শব্ধ জঞঙ্জন করে লভে ব্টৃর্তি ধবাতলে। 
পত-নিংখদন আঁ । করি) বস, পহ। 

'আস্ম-শক্তি ধনে কর আত্মবন সধুক্ধীর ।” « 

উদ্দীশিত দিপ। দম পধজ (তেভ2-গ3 শিশু) 

শুক্ষ বিস্কারিত কেঁতে ষেন শিব খিউগীঘু 
হয়ে--মাতৃ সুখপাঁনে চ'হিনে কহিলা কথা, 

“ কেমনে লভিব পুণ্য-_পুধ্যংন আছে কোণা £ 

ক্ষেবা,দেই পুণ্যনয় ধার চপ তলে 
মনত এখবরর্য বাবা দেও মা যায় ব'লে। 



€২ রাজধি কুমার | 

যাইব যর্ায় মিলে অপুর্ব এ পুপ্যধন, 

লভিব আপন বলে পুণ্যময় সে চরণ। 

চাহি মা নে সিংহাসন, চাহি না পিতার ধন, 

চাহি না পিতার অঙ্ক, সমাঁদর সম্তীষণ, 

বিশ্বের এশ্বর্য্য লাভ হয় যেই পুণ্য বলে, 

হেন পুণ্য লতি কীর্তি করিব এ করতলে | 

এখনি যাইব আঁমি সে পুণ্যের সুসন্ধানে 

লঙ্বিয়ে সাগর গিরি, মিলে পুণ্য যেই স্থানে ।' 

শুনিয়ে শিশুর বাঁণি নুনীতি কহিলা ধীরে, 

“দুর্লভ সে পুণ্য-জোতি? সংসার-পাপ-তিমিরে 
জটাচীর-বিমপ্তিত, হয়ে তৃণ হতে দীন, 
যোঁগে বসি যেই পদ ভাবে খষি নিশিধিন, 
দেই পুণ্যপদ বদ সহজে কি পাওয়া যায় ? 
আমি পাপী কি জানিব সে পুণ্য আছে কোথায় ? 
বিজন বিপিন মাঁঝে ধ্যান মগ্ন মুণিগণ 

করেন সন্ধান তার-_পান কি না দরশন। 

তাঁরাই জানেন, বৎস, কোথা পুণ্যধন আছে, 
স্থির হও এবে, সব জানিও তীদের কাছে।” 
“হব না মাস্থির আমি_যাব মুণিগণ পাশে 

অন্ত মম্পদ-ময় সেই পুণ্য-পদ-আশে। 
তাদের চরণতলে চা ভিক্ষা পৃণ্য ধনে ; 

শুধাইব কোন পথে যাব পুণ্য অন্বেষণে ।” 

“না বাছা,” বলিল রাণী, « নিবিড় কানন তৃমি 

খখির আবাস /--তথা সরমথঘ ধাইতে তু্ি 



চু সর্গ 1 ২ 

হও নি এখন ও, ”- রৌধি রাণীর বচন ফ্রুব 

কহিলা “ কেন মা হেন হতেছে আশঙ্কা তব ? 

শান্তিময় দুখময় মনোহর তপোবল ॥ 

গ্থায় যাইতে মোরে কেন কর নিবাঁরণ ৮” 

“ বাছা, পুণ্যধন কভু ক্ষণেকের মাধ্য নয় 

বহু ুগ-ব্যাপি-তপে ভুর্পভ সে পুণ্যময়। 

র্যেছে সঙ্জিত ভব প্রাতরাশ-আয়োজন 

স্থিব হয়ে থাও, বস, পরে যেও তপোঁবন 1৮ 

গুনিগে রাণীর বাণি মাতৃ অঙ্ক পরিহরি 

কহিল। গম্ভীরে শিশু মাতীয় দিনতি করি, 

“খাব না, মা, ক্ষুধা মম কৌথায় হয়েছে লীন ; 

কোথা পুণ্য- চাহে গণ অন্য অন্নে ক্ষুবাহীন 1 

পুরী প্রান্তে তপোবনে যাঁব পুণ্য*অন্বেষণে ; 

আিতে বিলম্ব হলে, যেও ভুমি সেই বনে 1 

ধলিয়ে মধুরকণ্ে কাঁপায়ে মাতার মন-- 

প্রতিজ্ঞা অদ্ছিত মুখে-_করিলেন নির্গবন | 

মগ্ত্রমু্চপ্রায় মাতা কীড়ায়ে মপ্দির ছ্বারে, 

হেত্রিল! তনরে, ত্রমে লুকাইতে বনাস্তবে | * 

ক্ষাণেক সে পথ পাঁনে চাহি অশ্রু-পিক্ত-মুখে, 

উর্ধে ফিরাইলা আবি যুক্তকর রাখি বুকে, 

গ্রাণের আবেগে রাণী কহিলেন “ভগবান্ 
তোমার প্রদত্ত ধনে তোমায় করিম দীন । 

যে চায় আকুল প্রাণে তোমারে, হে বিশ্বপন্ধি] 

সে যেন তোমায় পায়্ুনীতির এ দিনতি। 



৮ পির্পা শিশির শশি্িাশিীোশিউিটিশাীপিতী শিপ তি 

উৎসর্গ তোমার পদে, যে করে হে মন প্রাণ, 

সে যেন গাইতে পারে শাস্তিময় তব গান । 

ভোনাক অনন্ত কূপ! বিস্ৃত বক্ষাণ্ড মাঝে, 

রক্ষে অরক্ষিতে যেন, মৃনীতি পাপিনী যাঁচে। 

টই গণ্ডে ঢই ধারা--হনীতি আকুল প্রাণে, 

কহিতে লাগিলা কথা, চাহি অনন্তের পানে । 

শান্ত হও পুণ্যবতি, সম্বর ও আখিধারা ; 

'অদুরিত কনতক্ু ফলে তৃপ্ব হবে ধর! | 

চি ১৪৭ 
শষ ও ৭0058 

$ 



রাজধি কুমার। 
সত 00৩০৮ সপ 

পঞ্চম সর্গ। 

প্রকাও ত্রহ্মাণ্--খও-_অনস্ত গগন-তল, 

আবরি নিবিড় স্থির বন-ময় ধরাতল। 

উভ্র গ্রভকর-করে হীসিছে অনস্ত নভঃ, 

অনন্ত আধার ল'য়ে স্থির বনময় ভব। 

অনস্ত আলোর কোলে খেলিছে.অনস্ত ছায়া, 

অনন্ত জ্ঞানের কোলে যেমন অনস্ত মায়া। 

শ্ব্গের হাসিতে মিশি ধরার আধার রাশি, 

অনন্তের মহাভাবে প্রক্কৃতি উঠিছে ভাসি। 

হেন বনে বিটপীর নিবিড় ছায়ায় বসি 
স্তিমিত, মুদিত নেত্রে, অজীন আসনে খবি,* 
পারি সারি সপ্ডজন ;__তরঞ্গিত শ্শ্ররাশি 

দীর্ঘ রুক্ষ কেশদামে ওতঃপ্রোত গেছে মিশি 

ছত-ধূ়-সমাবৃত অলস্ত অনল প্রায় 

তাসিছে পুণ্যের তেজে উজ্জ্বল বদন তায়। 
প্রেমের পুলক কভু বদনে উঠিছে ভাসি ; 

হত-বিনদু-সমচ্যুত খে বিন্দু অশ্ররাশি | 



€১ রাজধি কুমার 

কছু ব| বিহঙ্গ উড়ে নীরবে করিছে পাম 
শ্বদবিদ্দ, অশ্বিন, পরে গাইতেছে গাদ। 
কভু বা আসিয়ে মগ অশ্রসিক্ত শমশ্ররাশ, 

ঘাণ করিয়ে, পুনঃ ভক্ষণ করিছে ঘাস। 

কত মুগশিশড আসি শুইছে ধিরে ঘেমে, 

গ্লেহন করিছে কেহ খষির লম্বিত কেশে। 

সহসা বীণার তাঁন হরিনাম-গুণ-গান 

সুগপৎ পরশিল যোগমগ্ন সপ্তপ্রাণ। 

বৈষ্যতিক দীপাধারে চতুর্দশ শিখা পরী) 

উন্মিলিত চৌদদনেত্র গ্রদীপ্ত পুণ্য গ্রভায় । 
চৌদ্দনেত্রে একচিত্র--খধি-ঘুর্তি দীর্ঘকা, 

গৈরিক-বসনাবৃত তির্ধযক্ বঙ্ষার্থ তায়; 

দীর্ঘ বিলদ্বিত শ্রশ্র কম্পিত সদীর ভরে ; 

সন্ধে স্যাস্ত দিব্য বীণা, ভূষিত কুহ্ম-স্তরে | 
আকুলিত পরিমলে কিম্বা নানামুত তবে | 

পিছে চঞ্চল অলি খধির বদন পরে। 

অলির গুঞন সহ বীণার বঙ্কার মিশি। 

গানে প্রদানিছে তান--যে গান গাইস্ছে 

নীরদ খধির দেহে কিবা রসময় গ্রাণ 

বিগলিত প্রেমগানে,”বিগলিত ঢুনয়ান। 

প্রেম ঘুগ্ধ সপ্ডখষি হেরিলা নারদে শ্থির 
বীণা করে হরিনাম গাইছেন কি গভীর | 
পুলকিত ধধিগণ, পুলকিত বনস্থল, 

পুলকিত মৃগকুল, শুত্রমেঘ, ন্ভন্তল, 



গঞ্চম সর্ণ | €৭. 
চা 

পুলকিত অলি, ফুল, পুণকিত বিহঙ্গম, 

একই পুলকে পূর্ণ কি স্থাবর কি জঙ্গম | 

্ষণেক ভূটিয়া সবে পুলকের হৃধারাশি, « 

হবধাইল৷ সপ্ত খষি দেবর্ষিরে সমৃভাষি 1-- 

“কি নব কল্যাণ এবে করিজেছ অনুষ্ঠান 

কণ্মযোগে মহাযোগী ? ভ্রিলৌকে রত কল্যাণ ?” 

কহিলেন অত্রি।---“ কিবা কল্যাণ সংকল্প করি 

অর্পিলা পবিত্র পদ এ বনে কহ বিস্তারি )৮ 

কহিলা মরিচী ।--“কোথা কাহার আড়ালে থাকি 

কল্যাণের কর্মজাল বিস্তাবি জুড়ালে অশখি ? 

কহিলা অঙ্গিরা ।_-“দেব দানব গন্ধব্ধ নর 

কাহার কল্যাণ তরে কোন দিকে অগ্রপর ?, 

পুলস্ত কহিল ।-_“কারও ঘটেনি অকল্যাণ * 

প্রতিকার তরে তার পৃত কি এ বনক্থান ?+ 

কহিলা পুলহ ।--'আজ করিলে পবিত্র বন 

কি নব নাদের ধার! করিবারে বিতরণ ? 

কহিলেন ত্রতু ।--শেষে বশিষ্ট কহিলা, “আর্ধ, 

ব্হ্মশক্তি শ্রণোদিত সাধিতে কি প্রেম-কার্য 

ভুড়ালে নয়ন আজ প্রেম মুর্তি গ্রদর্শনে ? 

তৃপ্ত কর্ধিবারে লোকে কিবা সুধা আহরণে ? 

* ভাষায় ছলনা কেন করিছ সপ্তধি আজ, 

আরোপ করিছ কেন এ দীনে বিতুর কাজ ? 

কে যোগী? কে করে কাজ? কি কল্যাণ অকল্যাণ? 
কে করে কল্পনা শুভ টি লাম-হুধা-ধারা দান ? 



ধ/ রাজধি কুমীর। 
শশশীশী শশী শ্প্পীী শীট পপ পাটা পিসী ীপাশা 4 শীশীশীশিশিপিীস সিসি শশী 

ধার প্রাণে প্রফরিত ন॥ ৩ এব, 

বিনয় নানাদূত করে গাঁন সেই জন | 

গায় পাঁথী নাম গীন, বহে বাযু নাম-ধারী, 

বুক্ষ-পত্রে ছত্ধে ছয়ে হেরে হয়ে আত্মহারা 

দুধাময় নামাক্ষর ; অন্তীক্ষে রবি শশী 
অগণ্য তারধা-নাল। ঢালে নানামৃত বাশি । 

ধার নাম সে পিয়ার নাত তক্তজনে) 

বে চায় দে গায় সুধা, শিশু যখ। মাতৃস্তনে | 

নাম হৃধা দানে আর আছে কান অধিকার । 

ধনের ভিগারী পার ধন কি থিতরিবার ? 

অকল্যাণ ও কল্যাণ শুভাশুত ভাব্ৰয় 

মর্তেধ কঈন। ) বিধ অনন্ত নর্গলনয় | 

রুগ্ন শিশু মাতৃবরে তিক্তরস করি গান, 

মাতায় তাবু) উব.এতে অকল্যাণ । 

ধার শক্তি তান কাঁজ, ভ্রান্ত বলে আমি কান, 

বিশ্বের অনন্ত কাজ কর্ড। সে অনন্ত হরি। 

যোগী ভিনি কপানয় অনু্নন্ত ভক্তজনে, 

কপাৰরি ভক্তে যুক্ত কৰি লন তাঁর সনে । 

'অনন্ত ইচ্ছায় টেনে ইচ্ছা করি নিমগন, 

বারিবি বারির বিন্দু করে যখ! আকর্ষণ । 

সে চিন্সয় মহাশক্তি অলীম বিশ্বের মাঝে 

ত্রিগুণ ক্রিয়ায় ব্যক্ত-_কে কর্তা কাহার কাজে ? 

রবি-শশী গ্রহ তার! যে শক্তির অনুগামী, 

সে মহা-শক্ডির বলে ভুবনে ভ্রমিছি আছি 



পঞ্চন সর্গ | টি 
সি ০ পপি শি ৮ শীশাীশ্ীশীশীশ্টি শশী পেশী 

পপি ৮ পিপল পাটি পিসি 

“আমি” অভিহিত যন্ত্র হটির হ।তের মাঝে, * 

যথা ইচ্ছ হরি তাহে চালান বিশ্বের কাঁজে | 

এসকল তৃত্বশিক্ষা তোমরাই দেও নরে ;, 

নারদে বঞ্চনা কেন বাঁক্যের ছলনা ক'রে ?” 
নারদের বাঁক্য শেষে কহিলেন অত্রি মুনি, 

“হরি-প্রেমামৃত-কথ! ও পবিত্র মুখে শুনি 

উথলে হৃদয় ম'ঝে আনন্দের পারাবার 

ইচ্ছ। হয় শুধাইয়। শুনি তাহে বারবার | 

বল দেব জগতের কিবা ধর্ম সমাচার 

কবে হবে ভবে মহা কর্মমযোগ পরচাঁর ?৮ 

“ উত্তানপাদের পুত্র সুনীতি-নন্দন ধব 

হরিপদ অন্বেধণে বহির্গত, সেই শুভ 

টন এসেছি করিতে দান 

মীপকে লইতে সেই হরিপদ সুসন্ধান 1৮ 
এতেক দেবধি কহি বীণায় ধরিয়ে তান 
প্রস্থান করিল গেয়ে দিব্য-হরি-নাম গাঁন। 

বশিষ্ট অত্রির পানে চাহি কহিলেন “ কৰে 

তাঁপমের যোগ, গৃহে বিস্তৃত হইবে ভবে? 

যোগস্থ হইয়ে কবে গৃহস্থ ভবের কর্ম 

করিবেক হরিনাম, একই পবিত্র ধ্মী-__ 

পবিত্র হরির প্রেমে অনুণ্ভীত হবে ধরা ; 

ধর্মে কর্ম, বর্ণে ধর্ম, মিশি হয়ে যাবে হার! ? 
ফবে গৃহী সর্ব কর্ম উৎদর্ণিয়ে সে চরণে 
ঘৃজ সম ভ্রমিবেক ভবের কর্ম সাধনে 1--* 



রাজি কুমার। 

| অঙ্গিরা কহিলা “ইচ্ছাপূর্ণ হবে শ্রীহরির, 

তাই বুঝি সমাগত শিশুপপুত্র হুনীতির 
অই (য আসিছে'শিশু, কুুম-কলিকা' প্রায়, 

লু'বারিত প্রেন-মধু পিয়াইবে এ ধ্রায়। 

ক্ষবিয়ের কর্ম শক্তি ত্রামণের ব্রঙ্গ-ভাব 

একাধারে মিলাইতে বুঝি এ'র আবির্ভাব !- 

কহিতে কহিতে শিশু খবিগণ-সন্নিহিত, 

অভিষ্ট-নাধন-আঁশা সান-মুখে বিভামিত। 

ধাড়াইয়া যোড় করে খষি সম্ভাষণ আশে, 

স্তগানী শশী যেন শুন্র-চুড়-গিরি-পাশে, 
শুধাইলা অত্রি “ বৎস, কে তুমি তনয় কার £ 

কি কাজে কানন মাঝে ভ্রম, কহ সবিস্তার ।, 

« উত্ভীনপাদের পুর হুনীতি জননী মম 

ঞ্্ৰ নাম__ধর মাঝে ঢুখী নাই মম সম 1, 

নির্বেদ-দহনে দগ্ধ'হদয়ে এসেছি হেথা, 

সুনির মঙ্গল মন্্ে নিবারিতে মর্দব্যথা |” 

ধ্রবের বচন শুনি অত্রি কহিলেন পুনঃ, 

« কেমনে পশিল কীট না ফুটিতে এ প্রশ্ন . 

শিশু তুমি, কি নির্বেদ সন্তবে হৃদয়ে তব? 

শিশুর শীতল হৃদি তপ্ত? এ যে অসম্ভব!” 

কহিলেন গ্রব--/আর্য, বিমাতা মুরুচি মোর, 

জলিছে তাহার বাক্যে এ হৃদে অনল ঘোর 1” 

হেরিছি অদ্ভুত আমি, অদ্ভুত শুনিছি কাঁণে-” 

গ্রলিত ছতাশন নির্ষেদ শিশুর গ্রাণে। 
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মধুর-মুররতি কিবা! নবীন বালক-কায়৷ 

গ্রাবীণে হারায় বাক্যে দৈবের অস্থুত মায়া ! 
কহ, বৎস, বিবরিয়। বিমাতৃ-পরুয-বাণি, , 

মাগ কিবা প্রতিকার যুড়ি নব-পদ্ম-পাণি ; 
কোন্ লোকে কোন্ দেব ব্রন্ধা বিঞু শুলপাঁণি 

নিবাতে মমর্থ ডাহা; দিব মোর! কারে আনি? 

কহিলা গন্ভীরে শিশু“ পিডৃঅন্কে, সিংহাসনে 

করেছিনু অভিলাৰ ক্ষণ মাত্র আরোহণে ; 

বিমাত! তুরুচি তাহে মোরে করি নিবারণ, 

নিদিলেন জননীরে, ভাগে পুণ্য উপার্জন 

করি, পরে জনমিয়ে জঠরেতে পুনঃ তাঁর, 

কহিলেন সিংহাননে অভিলাধ করিবার। 

জননীর শিন্দা-বাণি জলিছে হৃদয়ে মম 

বিমাতার অবহেল গ্রজ্ছলিত শিখা সম | 

অশ্র-সিক্ত-মুখে মাতা বলেছেন প্রতিকার 

বিমাতার সেই ঝক্য লক্ষ্যে পুণ্য লতিবার! 

ানন্ত সম্পদ রাজ্য অনস্ত এইখরয্য আর' 

বন্ধ কোন পুণ্য-পদে লক্ষ্য সে পদ আমরর। 

সেই পুণ্য-পদ-পন্থ। করিঝাৰে অন্বেষণ 

ছেড়েছি পির পুরী পশিয়াছি তপোবন। 

সে পদ সন্ধান নাকি জানেন তাপদগণ, 

ভিক্ষা সেই পদ-_কগা করি কর বিতরণ 1% 

কহিলেন মুনি--“ মোর। চির ভিচ্ষু যেই ধনে 

কি শক্তি মৌদের, কস, সেই ধন বিতরণে? 
চ 
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রাজি কুমার। 

যে পথে ভ্রমিছি মোরা সে পদ কামন! করে, 

তোমায় দেখাতে পারি প্রচুর মুল্যের তরে | 

অশ্র-পিক্ত-নেত্রে শিশু কহিল! “নির্ধন আর্ি' 
কোথা হতে দিব মুল্য ?--* “ যখন জগত শ্বাণী 

গ্রসন্ন হইয়ে তৌম! নিবেন অক্ষয় পদে, 
দিও মুল্য সপ্তর্ধিরে বেঁধে রেখে মেই পদে |” 

কহিয়! এতেক বাঁণি নীরব হইলা মুনি ; 
“অ]দেশ ধরিনু শিরে” কহিলেক শিশু গুনি 

স্থির নেত্রে অত্রি চাহি শিশুর বদন-পানে 

কহিলেন, “ যেই তৃষা সঞ্চারিত শিশুগ্রাণে, 

তৃপ্ত হবে সেই তৃষা-_হরি-পদ-শাস্তি-ধারা 

নির্বাপি নির্বেদ প্রাণে খুলিবে প্রেম-ফুয়ার! । 

যাও, বস, পশ্চিমেতে অদূরে হেরিবে নদী, 

লঙ্ষি তাহে হেরিবেক কালিন্দীর কৃষ্ণহদি, 

কালিন্ধীর তীর ধরি যাইবে পৃরবে পুনঃ, 
হেরিবে যেখানে তীরে কুম্ুমিত মধুবন, 
তমালে বকুলে যথা করে মধু আলিঙ্গন, 
বাদন্য কুহ্বমে অলি করে যথা গুপরণ, 

রসালে ভুলিয়ে পুন নাঁরাী মুকুলে ধায়, 

প্রকৃতির বাল্যলীলা যথায় বিহঙ্গ গায়, 

যথা কল নিনাদিনী কালিম্দী রবির করে 

কাল হৃদি আলোকরি গায় গান বলম্বরে, 
চিরানন্দ ঝালিন্দীর পানে চাহি হামে বন, 

তীরে নীরে যেই খানে আনন্দের প্রত্রবণ,__ 
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হেন মধুবনে বাছা, প্রকৃতির লীলা-স্থানে 
ব্চিও আমন ভব হরিনাম নিয়ে প্রাণে। 

অনন্ত জেযোতির জ্যোতি; সেই হরি ভগঝুন, 
কণ| মাত্র জ্যোতি; যার লয়ে রবি জ্যোতিত্বান | 

যেই রবি জ্যোতিঃ মধ্যে মহান্ বিখের লীলা 

বিভাষিত। দৃষ্ত বিশব-_আলো ও ছায়ার খেলা | 

চিন্নায় মহান জ্যোতিঃ রূপে সেই ভগবান 
অন্বিদ্ধ বিশ্বমাঝে)--অনন্ত বিশ্বের প্রাণ । 

হেন ভাবে প্রাণরূপী অনস্ত মে ভগবানে 
গাকিবে ব্রঙ্গাণ্ড ব্যাপী অদ্বিতীয় শক্তি জ্ঞানে! 

বিশ্বের অতীত শক্তি যাহে বিশ্ব অনুম্যৃত 

মুহুর্তে বিলীন শুন্তে হলে সেই শক্তি চ্যুত। 
হুলত আরণ্য ফলে পবিত্র যযুনা্জলে 

নিবারিবে কষুধাতৃষা নিদ্রা যাবে তৃণদলে । 
হরিনামে গ্রতিঠিত যেখানে হেরিবে যাহা! 
হরি প্েমে শ্মরি সদা আদর করিবে তাহা । 
দার শিলা তরু হেরি হরিনামে গ্রতিষ্ি্' 
ম্মরিবে অন্তরে হরি হয়ে ভক্তি বিগলিত 1 * 

শুধয় কাতর, বত্স, তব কান্ত দেহ এবে 

আশ্রমেতে চল তথা আরণ্য শ্রাফল খাবে।” 

উঠিলা মহর্ষিগণ যোগামন পরিহরি 

চলিল! আশ্রমে ধীরে--বন বিভাদিত করি | 

কি মহাশক্তিতে যেন অজ্ঞাতে শিশুর প্রাণ 

পাঁর শৃস্তির জলে জজতে করিলা স্বান। 



রাজধি কুমার 

্মগ্ধ শিপ ধীরে সুনিগণ অনুগামী, 

চলিল! ভাবিয়৷ চিতে “ দে পদ কি পাৰ আমি 1 * 



রাজধি কুমার । 

ষষ্ঠ সর্ণা। 

স্থির যমুনার বক্ষ, গতি অঞ্চল 

নে বক্ষের সজীবতা জানায় কেবল। 

শোভিছে মায়াহ্ কুর্যা সক্তিম গগনে, 

কাপিছে রক্তিম স্তন্ত যমুন! জীবনে, 

নীরবে যমুনা যেন করিছে জ্ঞাপন, 

« ্রীহরির জযন্তত্ত এ নবি শৌঁভন &। 

রবি-করে হানি, চাহি অনন্তের পানে, 

চলেছে যমুনা কোধ। অনন্তের টানে ; 

যেখানে অনন্ত সহ অসন্ত মিলন, 

বাসনা তথায় তায অর্পিবে জীবন। 

তীরে হির বনরাজী, খিহ্গ হনে 

পড়িতেছে স্ততিনন্ উচ্চ-উচ্চারণে | 

নবীন পল্পবারৃত কুদ্ুমিত বন 
যমুনার ঢুই তীরে শোভিছে কেমন ! 

উজ্জল কালিন্দীনীর, কৃষ্ণ তার তীর 

ভাহার পশ্গতে রক্ত ্্ায়াহ মিহির, 



৬৬ রাজবি কুমার । 

লোহিত-মিহির-দীপ্ত প্রান্ত গগনের, 

উচ্দ্বল নিলীমা ব্যাপি উপরে তাদের ;__. 

সব রঃ তনঃ যেন ধরার উপর, 

বিগলিত একাধারে-দৃশ্ট মনোহর ! 

হেন দৃণ্ঠ হেরিতেছে শিশু একজন 
যমুনার পর পারে-_সিক্ত ছুনয়ন। 

কাদিয়ে কহিচ্ছে শিশু ব্যাকুল পরাণ, 

“ কেমন করুণা তব? করুণা নিধান ! 

জপিতেছি তব নাম গাই তব গাঁন, 

সুনিমন্ত্ অনুসারে করিতেছি ধ্যান। 

অর্পিয়াছি প্রাণথ মন উদ্দেশে তোমার, 
হইলে! না তথাপি দীনে কপার সঞ্চার ? 

কৃপাময় হরি হোঁমা ভনে মুনিগণ, 

কগ| যদি ইহ! তবে কাঠিন্ত কেমন? 
অশ্ুচি কি আমি, প্রভু, তাই দয়াহীন ? 
আমার করুণ কঃ এতই কি ক্ষীণ? 

পশে ন! কি ত|ই, প্রভু, শ্রবণে আমার ? 

পাব না কি তবে সেই পুণ্য পদ আর ? 
কেমনে হইব গুটি ? কেমনে ডাঁকিব ? 
কে শিখাবে? কার কাঁছে দীক্ষ! ভিক্ষ। নিষ ? 
সপ্তধি! ছলনা বুৰি করেছ আমায়! 
ক্ষত্িয়ের পুত্র জেনে ছলেছ মায়ায়! 

তোমাদের উপদেশ করেছি পালন, 

তবুত সে পুণ্য পদ হ'ল রা দর্শন! 



বষঠ সর্গ। 

হীন হতে হীন আমি দীন হতে দীন, 
দয়ার দেবতা তাই আমায় কঠিন |_-”, 
পন্দয়ার দেব! তিনি নহেন কঠিন,» 
চকিতে শুনিল! শিশু--হেরিল্লা প্রবীণ 

অপূর্ব মুনির মূর্তি, শুর জটাজাল, 
তরঙ্গিত শ্মশ্ররাশি আবরি বিশাল 

গৈরিক-আবৃত বক্ষ, প্রফুল্ল বদনে 

চাহিয়া! শিশুর পানে, প্রেমান্র নয়নে ) 

বন্ধে দিব্য বীণা তাহে অলির বঙ্কার, 

ঘন ঘন চুগ্বে অলি দিব্য-ফুল-হাঁর | 

বীণার মধুর তাঁনে হরি নাম গানে 
ধ্বনিত কাননভূমি ; গীতি-মুগ্ধ গ্রাণে 
নিশ্চল-হরিণ-দল ) কুজনের ধ্বনি 

মন্দীভূত স্থির ক্ষিপ্র-গতিশীঁলা যশী । 
মঙ্গীতের তুধাধ্বনি উঠিয়ে কাননে 

গ্রতিহত ভুমধুরে যমুনা পুলিনে। 
যেন তার! পেয়ে সেই সাধনার নাম 

এ উহারে চেয়ে তাহে গাহে অবিরাম ! 

মধ্যেতে যমুন৷ সুপ্ত অনন্ত-শয়ানে 

লত্বিয়ে দ্রবিছে ধ্বনি শিশুর পরাণে । 
বলিতে লাগিলা শিশু আকুলিত প্রাণে, 

« এই কি সে দয়াময় প্রেমামূত দানে 

শিশুরে তোধিতে এবে দিলা দরশন ! 

অনস্ত ব্ধ্য পুর্ণ ইহ্ররই চরণ! 

৬ 



৬৮ রাজা কুমার | 

উৎসর্গিত দেহ মন যে পথের তরে 

কতার্থ করিবে প্রভু সে পদ বিতরে”। 

দেও গন শিরে তবে”--বলিয়ে বালক 

ভূমে পড়ি মুনিপদে স্থাপিল। মস্তক | 

যথ। তুঙ্গতরঙ্গিত কাদঘ্বের মুলে 

শোভে নব-শশী-কল্লা পণ্চিন অঠলে, 

শোভে শিশু শুন্র-শক্র শত জটাজালে 

রক্ত বনে বিমণ্ডিত মুনি-পদ-তলে। 

করে বরে” পদ্ম-পাঁনি কহিলেন মুনি, 

“উঠ, গ্রুব, নুনীতিৰ নয়নের মণি, 

কেন, বম, হরি-হারা বাাকুলিত মনে 

্রীহরি-কিঙ্করে হণরি ভাবিতেছে ভরবে | 

নহি আশিহঠি-হবি তোনার আনার 

তোমায় আমায় তা করুন| অপার? 

ধ্ত তুমি! এ শৈধবে হরি বন আশে 

করিছ কঠোর তপঃ ৪ঃমহ্ প্রতীনে! 

হরির 'উদ্দেশে কেশ যে করে চালন 

নিশ্ফল প্রয়াস তার (3) হবে না কখন! 

শ্রীহরি চরণ শ্মরি কেশ-কর স্থান, 

যে করে ভরতবন তার (3) হইবে কগ্যাগ! 

চুঃসহ তপস্তা তব হইবে সফল 

পাইবে অব্য তীর চ্গ কমল 1--, 

£াড়ায় গ্রব দিন্ত-স্ফারিত-নয়নে 

চাহিয়ে ফণেক-দ্থিরে মুনি'মুখ-পাঁনে 



হ সর্গ। 

কহিলেন--“ পুজ্যপাদ দেবধি এখানে 

তৃপ্ত করিছেন গ্রাণ হরি গুণ গানে! 

অতৃপ্ত আমার প্রাণ সেই পদ আশে, 

কেমনে পাইব তায় শিক্ষ। দিন দার্দে | 

সপ্ুর্ষির উপদেশ ধরেছি শিরে, 

তজিলাম ভগবানে এ হি মির 

কপাময় কুপাকরি সে পুণ্য চরণ 

দীনের হদয়ে কই করিলা অর্পন ? 

উত্তরিল খবিবর, “ বূপাময় তিনি 

বসুনা গ্রাবাহ যথা নিষ্ন গ্রবা হিনী, 

তেমনি বহিছে কৃপা ) তৃণ সম দীন 

হয়ে যেই ডাকে, কৃপা তাহার অধীন। 

সর্ব বিরহিত হয়ে অনন্য পরাণে 

যে ডাকে তাহারে, তিনি কপাবারিদীনে 

করেন শীতল সিক্ত তাহার পরাণ, 

বিশ্বময় হেরে লেই কেবল কল্যাপ। 

অপূর্ব আনন্দ রসে ছুবে তার মন, 

অন্তরে বাহিরে বহে প্রেম প্রবণ |” 

শুনিয়ে কহিলা শিশু _“অনন্য হক 

ডেকেছি তাহায় সর্ধ-বিরহিত হয়ে, 

কেমন করণ, তার না দিয়ে চরণ, 

অন্থরালে থাকি, কোথ. হেরেন ক্রন্দন ! 

এ রহদ্য আদি শিশু বুঝিতে না পারি, 

বুঝাও অংনারে আনি শিক্ষার ভিখারী ।, 

৬৯. 



রাজধি কুমার 

কহিলা নারদ--“বওস, অনন্ত হাদয়ে 

ডাঁক নি তাহারে সর্ব-বিরহিত হয়ে। 

জগতে আপন! পর যে করে গণন, ' 
সন্গীর্ঘ হদয় তার সঙ্কুচিত মন ; 

অনন্ত ব্হ্মাণ্ড পতি মহামহীয়ান 

সঙ্বীর্ণ হদয়ে তার নাহি হয় স্থান। 
উদার হৃদয়ে তীর স্বতঃ আকর্বণ, 

চন্দ্মার নাধ করে বারিবি চুম্বন । 

গোপনে হৃদয়ে তব জাগিছে মত 

বিগাতার নির্ধ্যাতন এরথ্ধ্য সম্প্ ; 

সম্পদ হৃদয় যেই করি অধিকার, 

সে হদে হরির স্থান সম্তবে কিআর ? 

বিমাতায় শক্র'ভাব আশক্তি সম্পদে 

যত দিন রর্বে, নাহি পাবে সেই পদে। 

যাহার কৃপায়, বৎস, হরি পদে মতি, 

ত। হ'তে তোমায় আর কেব। দয্াবতী । 

বিমা্তায় শত্র ভাব কর পরিহার, 

উচ্চ “ছব,__যশোকীর্তি করিব উদ্ধার, 

হেন অহঙ্কার, বম, করিয়ে বর্ভান, 

অনন্ত হৃদয়ে চিন্ত তাহার চরণ 

গ্রাণৰপী ভগবান; বিশ্ব চরাচয়ে, 

অনন্ত বিকাশ তার ভূৃতলে অন্বরে | 

অমীম ব্রহ্মা তার বিরাট মুরত্তি ; 

হরিময় সর্বভূত ; আত্ম পর মত্তি 

শা শপীপাসিপীপপাপিসসিপসপসাশশ লতা ৮ 
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শ্রীহরি-বিদ্বেষ, বাছা, জানিয়ে অস্তরে 

হেরিবেক প্রেম-নেত্রে বিশ্ব চরাচরে | 

মনের মালিন্য শুধু কাম অভিলাম, 
শুচি সেই যে করেছে তাহার বিনাশ 

শো আশা, অহঙ্কার, বৈরনির্যাতন 

প্রেমের অগ্নিতে কর আঁৃতি অর্পণ | 
যাও, বৎস, প্রাণায়ামে নাহি প্রয়োজন, 

একাগ্র ভকতি ভরে করগে সাঁধন। 

মলিন দর্পণে যথা আলোকের রেখা, 
উজল কিরণে কতু নাহি যায় দেখা 

দর্পণ ফলক পুন হইলে নির্মল 
বিদ্বিত আলোক তাহে দেখায় উজ্জল, 

তেমতি বিশুদ্ধ প্রাণে সে জ্যোতির ছাকক 
বিশ্ব বিমোহন রূপে উজ্জ্বল দেখায়। : 

করগে সাধন, বৎস। করুণা-নিধান 

তৃপ্ত করিবেন প্রেমে তোমার পরাণ। 

ব্রঙ্গাও হেরিবে প্রেম-লীলার গ্রাঙ্গন, 

প্রেম-সিন্ধ-জলে ডুবে তুলিবে রতন, 
কোটি-প্রভাকর-কল্প সে রতন প্রভা, 

মোহিত প্রেমিক হেরি রশ্মি-কণা-শোভা ) 

হেরিবে জগৎ কোটি-ব্রগ্ধাণ-মণ্ডিত, 
মহাশক্তি হুদর্শন চক্র বিঘুর্ণিত ; 

হেরিবে অনন্ত সেই চক্র সুদর্শন 

লীলায় অনন্ত হরি করেন*চালন। 



থহ রাজধি কুমার। 

হেরিবে আপনা মগ্ন অনন্তের কোলে 
গুপ্ত বারিবিদ্দু যখ। বারিধির জলে । 

যাঁও বংন, এক মনে করগে মাধন' 

নিশ্য় বামন! তব হইবে পূরণ |” 

বলিয়৷ ধরিল ধধি হরিনাম গাঁন, 
ভূতলে পড়িয়ে শিশু করিলা প্রণাম। 
সিঞিয়ে অমৃত ধার! মে পুণ্য মুরতি 
ভুবিল| অরণ্য মাঝে | যথা দিনপতি, 

পশ্চিম আকাশে ধীরে তিমিরের মাঝে 

ছুবিনা, বিয়ে বিশ্বে গোধুলির মাজে । 

পপ $ 80608 



রাঁজধি কুমার। 

সগ্ম মর্ম । 

সুনীল অন্থর, শ্যামল কানন, 

েন এ উহারে করে নিরীক্ষণ ; 
এ উহার শোভা! করি দরশন 

'সঁপন আনন্দে আপনি মগন | 

হাসে ফুল-ছলে অগার ফন, 

শুভ্র অত্র ছলে হাঁসিছে গগন ; 
তৃপ্ত যেন নড়ঃ করি আলিঙ্গন, 
কুহ্ুমিত স্থির আনন্দ-কানন | 

কুমুমে ভ্রমর করিছে চুম্বন, 
ভ্রমরে কুহ্মে গাঁ আলিঙ্গন ; 

তৃথ্ত যেন ফুল ভ্রমর-মিলনে, 
তৃপ্ত যেন 'মলি ফুল-আলিঙ্গনে | 

গায় শুধু অলি প্রেমের মিলন, 
হাসে ফুল হয়ে আনন্দে মগন ) 

, ফুরায়েছে তার পিপাসার গান, 

ফুায়েছে তার ব্যাকুল আহ্বান! 
ছু 
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বাদি 

রাজবধি কুমার । 

গুইছে বিহঙ্গ আননের গান, 

ভৃণ্ড ফলে সুধা, ফুলে সুধাপান। 

৷ আনন্দ গগ্বনে হইছে মগন, 

আপার আনন্দে আনন্দ কানন । 

অদূরে যমুনা-স্থির শীস্ত কায়-_ 

হৃদয়ে লইয়ে অনস্তের ছায়া । 

মাহি আর তার তরঙ্গ গর্জান, 

নাহি ছুটাছুটি পূর্বের মতন। 
কত আশা! নয়ে কতই উৎদাহে 

ধাইত ব্যাকুল! কি দ্রুত প্রবাহে ! 

কি আনন্দ এবে হৃদয়ে তাহার, 

স্থির, পেয়ে কিবা সাধন আশার ! 

স্থির শবস্ত হেন আনচনর মাঝে, 

স্থির শীস্ত শিশু সন্ধ্যাসীর সাজে, 
আনন্দে মান ভাহার পরাণ, 

গাইছে আনন্দে আননের গান ।__ 
“আহা কি মধুর আনন্দ অপার, 
শাস্তির হিল্লোল প্রাণের মাঝর! 

আমি নাই,_-শুধু আদন্দ কেবল, 
অনস্ আনন্দ গভীর চল! 
আনন্দে পুত নক্ষত্রের পুরী, 
ধরাতলে বহে আনস্দ লহরী 

নাহি দিকৃদেপ--নাহি কাঁলক্ষপ, . 

চিন আনন জ্যোতি অহুলন ! 
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পূর্ণানন-পূর্ণ অনন্ত অন্বর, 
পূর্ণানন্দ-পূর্ণ বিশ্বচরাচর | 
অনভ্ত আনন রাশির মাথার, 

কেন্্ুতত এক শু অহঙ্কার! 

ক্ষণে ক্ষণে ফেন্্র হয়ে যাঁয় হা, 
কেবল আনন্দ আঁপনা-পাঁশরা ! 

স্থির ধীর দেই আননের রাশি! 
"স্থির মৃধাময় এক পুর্ণ হাঁসি! 

পরিয়ে অন্তর পুরিয়ে বাহির, 
এক অদ্বিতীয় অচল গভীর,__. 

অনন্তের অন্ত, অনীমের সীম 

মিলায়ে, দেখায় অপূর্ মহিষা 
গড পৃরিত হাব প্রাণ, 
জাগ্রত গ্রহরী মহাজ্যোতিক্মানু! 
চন্ত সুর্য তারা পাখী ছুল অলি, 

এক আপ সন্ধে জুধিত নফলি ! 

আনন্দ আনন আনন্দ কেবল, 

হামির পাথার অনন্ত অচল € 

নাহি জন্ম জরা নাহি মরখ, 
বিশ্ব পরিপূর্ণ এক মনাতন! 

মহাকেন্্র এক অসীষ শকতি, 

অসীম জগৎ আহার বিবৃতি | 

, মহাকেন্ুভুত মহাবীজ দেই, 
_ ছনস্ত জথতে বিকশিত যেই! 



৬ রাজর্ষি কুমার 

সেই কেন্দ্রে লীন অনস্ত জগত, 

হুঙ্মা হতে হৃঙ্স মহতে মহত 
যেই মহাবীজে অনন্তের লয়, ' 

তাহাতে আবার অনস্ত উদয়? 
জয় জয় জয় বঙ্গ শকতির, 

জয় জয় জয় অনন্ত শাস্তির, 

জয় জয় জয় অনস্ত জানের, 
জয় জয় জয় অনন্ত গ্রণের |” 

, গাইতে গইতে আনন্দের গান, 

পুর্ণানন্দ-পুর্ণ বালকের গ্রীণ। 
ভেদিয় গম্ভীর গ্রণবের স্বর 

উঠিয় ব্যাপিল অনস্ত অধর 
গ্রণবের ধ্বনি হইল উন, 
ধ্বনিতে জগত হইলেক লীন ! 
কোটি চন্দ্র তারা কোটি প্রভাকর, 
কোটি কোটি বিশ্ব, বা বৈশ্বানর, 
নীন আঁজি এক গম্ভীর ওষ্কারে, 

মগ “অহঙ্কার” আনন্দ মাঝারে !”- 

বাহিরে গম্ভীর প্রণবের ধ্বনি 
অন্তর প্রণবে মিশিল অমনি, 

“ধহ, আজি গ্রক রাজার কুমার, 
তৃপ্ত ব্রহ্ধানন্দে পরাণ তোমার |. 

আহা কি মধুর রূপের কিরণ, 
যেন অবনষ্ক শশানব-বাহ্ৰ 
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তম্ম ভেদি, ঘেন দীপ্ত বৈখানর)। 

দীপ্ত ব্রক্ম-তেজঃ দে রূপ ভিতর |. 

ধ্য,আঁজি পুণ্য আর্য্যাবৃর্ত দেশ, , 

শ্রীহরির লীলা যথায় অশেষ । 

জয় জয় জয় লীলাময় হরি, 
তৃপ্ত আজি হেরি ছুনয়ন ভরি, 

শৈশব-সন্ন্যাসী অভিনব-লীলা, 
প্রত্রত সলিল ভিন্ন করি শিলা! 

পূর্ণ ব্রঙ্গতেজে ক্ষত্রিয় কুমার, 
শত ধধি নত চরণে ইহার | 

মধুবন মাঝে মধু গীতি গাও, 
হৃদয়ের সাধ আজিকে মিটাঙ | 

হরিনামুআজি শিশু নূহ ছিশি 
গাও প্রাণভরে, তৃষাডুর খর্ষি। 

্যলোক হইল ভু-লোকে উন, 

কত্রিয়-প্রদীপ্ত ব্রঙ্গ তেজোময় | 

বিলাস-ভবনঃ রাঁজ-দিংহাসন, 

হরিনাম-তুধা-সিক্ক যাজ্যধন ; 

আহার, বিহার, বসন, ভূষণ» 

হরিনাম-দিক,ক্কামিনী-কাঞ্চন। 
জপ দেই নাম্, ধ্যান-মগ্র গ্রাণ_- 

হের বিশ্ব, উচ্চে কর নাম গান । 

, খাইতে গাইতে ভুবাগ্ড পরাধ, 
ভূলে যাঞজ বিশ্ব ভুলে যাও গা, 



রাজধি কুমার | 

ভূলে যাও-নাম) তুল রে উপাধি” 

তাঁবেতে হউক ভাধার সমাধি | 

।চিন্ময় চিন্ময় চিদনন্দ সার' 

অনস্ত জপীর্ম__কিছু নাই আর ! ৮ 

এক বিশ্বে থাঁকি অন্ত বিশ্ব গান» 

দুরাগত যেন সঙ্গীতের তান" 
গুনিলা সহস! স্নযাসী-কুমার,, 
ফুটিল কমল নয়ন তাহার । 
অপার শাস্তির বিমল সিঞ্চনে: 

পরিশ্নীত বিশ্ব ভাঁতিল নয়নে | 

হুনীল-সুন্দর গগনের গায় 

হেরিলা৷ অপুর্ব ঝাননের ছয়; 

তাছে দিব্য সপ্ত মুনির মুরতি 

গাইছে গম্ভীরে হরিগুপ গীতি । 

ক্ষণেক চাহিয়ে মন্যসী-কুমার। 

মুনিগণ-পদে করি-নমন্কার' ' 

'কহিবেন,--“অই চরণ কৃপায়, 

* দীপ্ত এ হৃদয় অপূর্ব গ্রভায়, 
হেরিতীম বিশ্ব নির্জীব নীরদ্-_. 

রবি চন্ত্র তারা পুর্ণ বিহ্স-) 

হেরিতাম তরু, লতা, ফুল, অলি; 

গুনিতাম কত বিহঙ্গ-কাকলি.). 

নীরদ, নির্জীব, লাগিত সকল; 
নাগিত বর্বাশ জীধ-কোলাহল। 
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কিব! নব রস. করিলে সিঞ্চন, 

সন্ীবিত হ'ল শিশুর জীবন । 

হেরিলাঁফ বিশে সৌন্দর্য্য অশেষ» , 
গরিলা গগন কিৰা নব বেশ! 

চ্ত্রম৷ ভাঙ্কর তারকাঁর পাতি 

পুর্ণ করিলেক কিব! দিব্য তা্তি। 

তরু গু লতা কুমূম-বিকাশ, 

পুরিল বিমল বিবা নব হাঁস, 

গাইল বিহঙ্গ মধুর সঙ্গীত, 
গাইল মধুর সঙ্গীত দরিত। 
অনস্ত জগতে কি যেন গোপনে 

ঢালিল পরাণ প্রেম আকর্ষণে | 

ছুটিল পরাগ অনস্তের গানে, 
মোহিল হৃদয় অনন্তের গানে। 
ব্যাকুল হইন্নু কি জানি কি লাগি, 
সুপ্ত প্রাণ, কেন উঠিলের জীগি। 

তৌমরা করেছ শ্রাণ-সন্ত্রীবন 

জীবনের ওুরু-বন্দিছি চরণ |” 
কহিল! সপ্তপ্চি রাজরি-কুমারে , 
« বন্দ তুমি একে) বন্দিছ কাহাস ? 
গাঁও প্রেমভরে হরি গুণগান, 

তৃপ্ত সপতর্ধির হউক পরাণ।” 

, ীড়াইয় ঞ্রব যুড়ি ছুই পাপ 

গ্রইঙ্া গল্তীরে 'ইরিগুণ বাঁণি।, 



৮5 রাজি কুমার 

বহিল অনীল, বঞ্কারিল পাখী, 

হাসি-মাধা ফুল বরধিল শাখী ; 

'কাপিল লিক আরতি লীলায়' 
চুলি অলি কিবা স্বতি-গীতি গায়। 

রবের মাধন হইল পুরণ, 

গ্রক্ৃতি করে কি হুখাভিনন্দন ? 

“অনাদি অনস্ত সত্য মনাতিন, 
জ্ঞান-জ্যোভিঃ তুমি পরাণ-রমণ | 

মহাবীজ-রূপী পরম কারণ, 

অনন্ত জগত করিছ স্থজন। 

হুগ্মাতম যেই পরমাঁধু কণ, 
শক্তি রূপে তায় করিছ ধারণ । 

সুঙ্গু হতে শৃগ্ম অনন্তে বিলীন, 

স্থল হতে স্থূল অনস্তে উদ্টীন, 
ধরিতে তৌঁমাঁয় হারা হয় মন, 
বর্ণিতে তোমার হারায় বচন। 

চিদানন্দ তুমি ব্যাপিয়ে ভুবন_-. 
' বাধু, বৈশ্বানর, সলিল, গগন | 
কমি রস-রূপী-_-করিছ পালন, 
অনস্ত জগতে অনন্ত জীবন । 

তোম| হতে হ্বতঃ আনন্দ উদ্য, 
দে আনন্দে বিশ্ব হয়ে যায় লয়। 

না জানে তোমায় নাহি হেন জন, . 

জেনেছে তোমায় গে আহে এমন? 

রব 
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ছায়াময় বিশ্বে কারণ-কারণ 
এক মাত্র সার তুমি একজন। 

ধ্বনিছে জগত ভোমাঁর বিজয়, 

তোমারই মহিমা মহা বিশ্বময় 1” 
প্রতিধ্বনি সম অদূরে মধুর 

উঠিল রঙ্কারি সঙ্গীতের হর, 

« তোমীর মহিমা মহা বিশ্বময় 
গাইছে জগত তোমারই বিজয়! 

লীলাময় হরি, এ লীলা তোমারি 

দীপ্ত পূর্ণ ভাবে শিশুর হৃদয় ! 
তৃপ্ত নয়ন, তৃপ্ত এ পরাণ 

ধ্য পুণ্য নাম, ধন্য দয়াময় ! 

পাথাণ বিদারি, গ্নিগ্ধ শাস্তি বারি 

ক্ষাত্র বীজে বরদ্ধ অনুর উদয় 
গাঁও প্রাণ ভরি, নাম হরি হরি 

শুধাদিন্ধু মাঝে ডুবাও হৃদয় |” 

গাইতে গাইতে হরি গুণগান, 

সিক্ত দেবর্ধির যুগল নয়ান। 
সে মহ] সঙ্গীত করিয়ে শ্রবণ, 

বন্দিলেন, ধরব দেবর্ি-চরণ ;--. 
« অই পৰ্দ মম সাঁধনে সহীয়, 

সিদ্ধ আজ আমি ও পদ্-ককগায়। 

, ছুটিত পরাণ হইয়ে ব্যাকুব 
হেরিয়ে প্ররুতিঃ--পাখী, অলি, কুল ; 



৮২ াজধি কুমার। 

তারকা-তৃধিত ভোরণের প্রায়_. 
নিশীথ-অন্থর হেরিয়ে কোথায়, 
ব্যাকুল পরাণ যাইত ছুটিয়া, . 
কি যেন না পেয়ে আসিত ফিরিয়া? 
আবার দিবায় অরুণ রঞ্জিত__ 

জলদের জীলে অন্বর ভূষিত, 

হেরিয়া ছুটিত অনস্তের পানে 
পরাণ আমার কাহার সন্ধানে ! 

যমুনার ছবি খর-প্রবাহিনী 
হেরি আকুলিত পরাণ অমনি, 

কি যেন আনন্দে উঠিত মাতিয়া, 
ছুটিত কোথায় কিসের লাগিয়া । 
ব্যাকুলত্ঠ৷ শুধু, অতৃপ্তি কেবল /-- 

কি ভাঁবে হইত পরাণ উতল ! 
অনন্ত জগতে- প্রক্কৃতির গায় 

ফুটোনুখ যেন কোন্ ব্যক্ত ছায়, 
না ফুটিয়া তায় হইত বিলীন; 

বিষাদে পরাণ হইত মলিন । 

আননোর এক বিজলীর রেখা 

বিকাশ উদুখ, যাইত না দেখা; 
আশায় নিরাশ! আনন্দে বিষাদ 

করিত মলিন পরাণের সাধ।' 

অবদন্ন শ্রাণে কাদিয়া কাঁদিয়া 

বে জুড়াইতে পাঠি নাই হিঃ 
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তখন করুণা করিয়া আমায় 

দেখাইলে পথ ; তোমার কৃপায় 

আধার পরাণ লভিল কিরণ 

মুবিমল, চিয়-শাস্তিনিকেতন | 

সনাতন শুদ্ধ চিদীনন্দ-ময় 

শ্রীহরি-স্বরূপে পুর্ণ এ হৃদয় | 

হরি-সখা তুমি গুরু এ দীনের 
রও হে প্রণাম এই অধীনের।” 

অশ্র-নিক্ত-মুখে করি গ্রদারণ 

দীর্ঘ ক্ষীণ বাহু, দেবধি তখন 
“হরি ভক্তু* বলি ধরবে ধরি বুকে 
“তৃপ্ত হলো গ্রীণ ৮ কহিলেক মুখে । 

উলিল প্রাণে আনন্দ রেহরী 

ফহিলেন প্রব “জয় জয় হরি” | 

আবার বহিল মধুর সমীর, 
ধ্বনিল মধুর কুজন পাখীর, 
বরধিল শাখী কুসুমের রাশি, 

আরতি করিল ব্রততীরা হাঁসি। 

নবীনে শ্রবীণে গাঢ় আলিঙ্গন, 

সুধা সুধা'সহ--কিরণে কিরণ 

অরুণের কোলে তরুণ ভাস্কর, 

সুমের শিখরে পূর্ণ সুধাকর। 

, কহিলা দেবর্ধি “ হুনীতি-কুমার ! 
অই ফেজননী জনক ডোমার |--+ 



৮৪ রাঁজধি কুমায়। 

মন্ত্র মুগ্ধ প্রীয় পশ্চাতে তাহার, 

নীরব সুনীতি__ছুটি স্বচ্ছ ধার 
দহিছে সুগোল কপোঁল উপর, . 

সিক্ত করিতেছে হৃদয়-অশ্র | 
তাহার পশ্চাতে ব্যাকুলিত গ্রাণ 

সুরুচি, পশ্চাতে তাহার সম্তান। 

নীরব, নিশ্চল, বদনে বিষাদ; 

পশ্চাতে নৃপতি মে উত্তানপাদ। 

হেরিল! সুনীতি কুমার তাহার 
সপ্তর্ধি বেষ্টিত_-জ্যোতির আকার ; 
প্রাণের আবেগ রাখিতে না পারি 

কহিলা করুণে,_-« করুণা তোমারি, 

অন্ত জগতে আলোকে আধাধারে 
সতত বধিত অবিরল ধারে 
ধন্য দীন-বন্ধো ! অরক্ষিত জনে 

রক্ষিছ সতত কতই যতনে ! 
বাছনি আমার এ অরণ্য মাঝে 

“যাপিল যামিনী কিবা দিবা সাজে, 

একাকী লইয়ে তব পুণ্য নাম, 
হেরিছি বাছীর প্রহুল্ল বয়ান। 
লও দয়াময়, কৃতজ্ঞতা দান-- 

গাপলিপ্ত দীন! হুনীতির গ্রাণ |” 

দেব্ধির অঙ্ক করি পরিহার 
বন্দিলেন প্রব চরণ মাতার | 



সগ্তম সর্দ | 
শপ পপ পপ স 

হেরিলেন সার দজল লবন, 

সুনিলেন শিশু মাতার বচন্** 

* এস, বন, মোর কোলে একবার 

তপ্ত ধক্ষ আজি ছড়া আমার |” 
হুনীতি ব্যাফুলা হইয়ে তখন 
ক্রবে তুলি হদে করিলা ধারণ। 

চুমিলা জননী শিশুর বদন, 
ঝরিল নিরবে নিথর নয়ন! 

করিল নীরবে হুনীতির গায়, 

কুহম--তরুর আনন্দাঙ্র প্রায়; 

উত্:, শিরঃ, কেশ, পৃষ্ঠের উপর, 

শোতিল সুন্দর কুন্ুমের স্তর | 

কহিলেন,“ বাছা, ছাড়িয়ে আসায় 
ফেমনে ফাটালে-__ফিব! সাঁধনায়_ 
এ নুদীর্ঘ কাল) ধা তৃষ্ণা লয়ে 

এসেছিলে বাছা তাপিত হদয়ে; 

কেমনে, বাঁছনি, সে স্নান বদন 

ফে করিল আজি প্রসন্ন এমন ? ১ 

কে দিল মুছাঁয়ে নয়ন তোমার 

গিপাঁসায়ব্লারি ক্ষুধায় আহার 1” 
কহিলেন ফ্রব+__ অগণ্য জীবের 

অল্প দেন যিনি, তব তনয়ের 

, ক্ষুধায় আহার, পিপাসাম বাবি 

ল্য্সিছেন তিনি,*অগ্ষেতে তীহাঁরি 
জজ 



রাজি কুমার । 

অজ্ঞাতে আমায় করিয়ে গ্রহণ, 

করেছেন স্নেহে অশ্র নিবারণ ।! 

কুনীতি--“এ ঘোর কাননে ভয় পেয়ে যবে 

সিংহ ব্যাঘ্ব আদি শ্বাপদের রবে, 

কাতরে মাতারে করেছ আহ্বান, 

কে করেছে কোলে আশয় প্রাদান? 

শ্রব--“ নৃশংস আরণ্য শবীপদের গ্রাণে 

যিনি দেন মাতঃ আঁসক্তি সম্তানে, 

সেই মাতৃশক্তি-_চরাচরময়_-. 

রক্ষিছেন যেহে তৌমার তনয়।” 

হুনীতি--শুনি হরি ময় করুণ,ক্ন্দন, 
করেছেন বুঝি অঙ্কেতে গ্রহণ 

দীন! তুনীতির.নয়নের মণি 
তোরে, ওরে পরব, প্রাণের বাছনি 

্রিয়৷ তোমার পূর্ণ-চন্রানন, 
ঝরিয়াছে কত এ ঢুই নয়ন; 

হ্বগনের মত গুনি তব বাপি 

চমকি চমকি উঠিয়াছে গণি ; 

খুঁজিয়াছি বন, খু'ঁজেছি কুটির, 
তপোবনে কত শত তগন্থীর ; 

সুনিগণ-মুখে, আশ্বীমন্বচন 

পারে নাই হৃদি করিতে নান; 



সদ সর্থ। ৪ 

ফিরিয়ে মন্দিরে করি দরশন, 

তোমার আহার, বসন, ভূষণ, 

' কৃত যে জাঁলায় জলিয়াছে প্রাণ, ; 

ব্মানেন অস্তর-যামী ভগবান । 

'দেবর্ধির শুধু শুনিয়ে বচন, 
আশায় এ দেহে রেখেছি জীবন ; 

আকুল পরাধে করেছি যাঁপন 

শত বর্ষ লম তব আদর্শন |-_৮ 

শুনিতে শুনিতে মুনীতি বচন, 

€েরিলেন ধব- মলিন বদন 

বিমাতা তাহার অদ্বরে--নিথর। 

নয়ন ঘেমন ভূষিত চকোর, 

কিবা নবশশী-হুধা-ধারা-পানে 
পুর্ণ-উদ্বেলিত, সে ধারা বয়ান . 

মাতৃ-স্ক হতে ধীরে অবতরি 

করিল প্রণাম পদ-যুখা ধরি । 
হুুচি, কুমীরে করিলেন কোলে। 

ভই স্বচ্ছ ধারা শোভিল কপোলে ;- 

কহিলেন,_“ বৎস, আমার মতন 

ধরাতলে ন্লাহি পাণী কোন জন; 

পরাণ আমার কঠিন পাবাঁণ 
এ তাপেও নাহি হলো শত খান! 

. ক্ষমেছ আমায়_-এ পাপ-উরস 
গবিত্র, গুইয়ে তোমার পরশ । 



৮% রাজধি কুমীর। 

কিন্ত ঘোর তাপে জলিছে পরাণ, . 

তাহে শান্তি-ধার কে করিকে দান, £ 

কহিলেন গ্রব--“ কেন, মাঃ, হেন্দ 

আত্মনিন্মা করি করিছ রোদন; : 
পুণ্য-স্পৃহ! মোরে করেছিলে দাঁন, ' 

ঘাহে তৃপ্ত আজি ভোমার সন্তান 1” 

দবিওণ শরবাহে জুকচি-নয়ল 

করিল শুনিয়। জের বচন । 

কহিল! সুরূচি বাস্প-তগ-্যরে 

“ ভীষণ অনল জলিছে অন্তরে; 
হতেদিন তোমা অই সিংহাসনে 

না হেরি ভূষিত রাজ-আভরণে, 
স্বদয়ের তাপ হবে না নির্বাণ; 

হবে না শীতল এ তপ্ত পরাণ । 

আসিয়ছি মোর! ইতে ভৌমীয়,. 

সাধ _সাঁজাইয়ে বাজা ভূষাক 

বসাইব ভব পিত-সিংহাদনে, 

.*জুড়াব হৃদয় ভুড়াঁক নয়নে |.” 

কহিশ্লেন ্রব__ কেন মা এমন 

হইভেছ্ে, ভব বৃথা আকিঞচন। 

অনন্ত আনিদ্দে পূর্ণ মম প্রাণ, 
চাহে না সম্পদ রাজ্য ধশ মান । 

হচ্ছ বৈকুণ্ের তুঙ্গ সিংহাদদ? 
কাটি কুবেরের কৌধ-গূর্ণ ধর্স'১ 



সধম সর্গ। ৮ 
(৪৯ ০ -পপসপ সাপ উপ ০০ নাল ০৭ 

শপ 

তুচ্ছ ত্রিলোরের সমাজ্য অটল; 

রঙ্গানন্দ কাছে তুচ্ছ এ সকল | 

নধর সিদ্ধ মাঝে মগ যেই জন, 

বটু-কৃপ-জঁলে চায় কি কখন ? 

বুলি বানি আর পুভুল খেলায় 

ঘে অবোধ শিশু মেই স্থথ পায়; 
গ্রবীপ যে জন সে কি কভু চায় 

শৈশব লীলায়, পুতুল খেলায়? 

ররি-চন্্র-তারা-খচিত হুন্দর॥ 

জই ধে অনস্ত-বিস্তৃত-অন্বর 
আপন প্রাসাদ বলি যার জ্ঞান, 

সুর পুরী কেন চাবে তার প্রাণ ? 
অনন্ত আকাশ-গ্রাঙ্গনে লীলার 
্চ্ছন্দে যে পাখী করয়ে বিহার-- 

বন্ধ উপবনেঃ সুত্র পিঞজরায় 

সে বিহঙ্গ কতু বিহরিতে চায় ?--৮ 

শুনিয়ে প্রবের এ হেন বচন 

সু্ভীরে কহিলা নুপতি তখন; | 

“যাঁরেনা কি, বৎস, পাপের পুরীতে ? 

ঘুণ। কি নে গাঁপ আসনে বসিতে ৯৮ 
“ না, পিতঃ,৮ বলিল কুমার প্রণমি, 

« স্ব! পাপ কারে. বলে নাহি জানি, 

, অবিচ্ছেদ সেই বঙ্গানন্দ-ধারা 

আশঙ্কা_কি জাঁনি হয়ে যাই হায। |” 



রাজরি কুমার । 

কহিল! দেবধি_-“ কেন ভেদাভেদ 1 

্রঙ্গীনন্দ-ধারা কে করিবে ছ্রেদ ? " 

'আমন, ভূষগ, রাজ্য, ধন, মীন). 

কানন, কুটির, মশান, শ্রশান 

প্রেমের অগ্রনে অভ্িত নয়ান 

ব্রঙ্গাণ্ডে সকল (ই) নেহায়ে সমান |! 

যাও, বম, পুরে পুরাও মাতার 

সামান্য বাসনা নিয়ে রাজ্য-ভার। 

ধূলিময় দেহ দিয়ে ধূলি মাঝে, 

সাধহ ধরায় ধূলি-খেল! কাজে । 

চিন্ময় আপনি থাকিবে সদায় 

চিদানন্দময় ব্রহ্ম-সাধনায় 1” 

ধবনিলা মণ্তুষি দেবধির বাঁণি 
« চিদানন্দে মগ্ন থাকিয়ে আপনি 

ছড় দেহে কর জগতের কাজ, 

সিংহাসনে বসি নিয়ে রাজ-সাজ।”* 

'কহিলেন ঞরব--“ধরিলাম শিরে 

! খরুর আদেশ-_যাঁব পুরে ফিরে। 

কিন্তু যদি পিত| উত্তমের করে 

রাজ-পিংহাসন অর্পণের চরে 

করিয়৷ থাকেন কতু অঙ্গীকার, 

সত্য-ভঙ্গ পাপ হইবে তাহার; 

আমি যদি করি তাহে আরোহণ 

পিউঁপাপ কিসে হইবে ক্ষালন 1”, 



কহিলা নারদ-_“ পাপ পুণ্য জ্ঞান 

সধস সর্গ। ৯৯ 
৯ পপ এপ শী পিশ্প শ পাশা 

কেন করে তব ব্রহ্ষ-মগ্র-প্রাণ ?” 

উত্তরিলা বব “সাজিয়ে সংসারী , 

কি শিখাব লোকে পাপ-পুণ্য ছাঁড়ি ? 

বরঙ্গ-মগ্র প্রাণ দ্বন্দের অতীত ; 

কিন্তু সাধিবারে সংসারের হিত, 

সংসারের ভাব না করি গ্রহণ 

সংসারে শিখাব কেমন সাধন ?--৮ 

কহিল! তুরুচি উত্তমে তখন, 

“যাও, বৎস, বন্দ ভ্রাতার চরণ । 

তোঁমার উদ্দেশে জনক তোমার 

অর্পিয়াছিলেন রাজ্য-ধন তার ; 
ভ্রাতার চরণে করগে অর্পণ ' 
পিভৃ-দত্ত সেই রাজ্য সিংহাসন |”, 
মাতৃ-বাক্যে শিশু হয়ে অগ্রসর 
বন্দিলেন ধবে। গ্রসারিয়ে কর 

ধরব উত্তমেরে করিয়ে ধারণ 

আবেগে করিল! গাঢ় আলিঙ্গন । 

কহিলা উত্তম__“রা্গয সিংহাসন 

তোমার চরণে করিনু অর্পণ । * 

বহিল অনিল, বিহ্গ কুজিল, 

রাশি রাশি ফুল হাসিয়ে ঝরিল, 

, ঝস্কারিল বীণা, গুঞ্রিল অলি, 

ধ্বনিলেন “ হরি'* মুনির মণ্ডলী । 



হি সাজা কুমাধ | 
শসা পা সীল পা পপ পিস্তল পেপসি পপি । 

বীশার হইল নামের বস্কার, 

বহিল বের নেত্রে অশ্রধান্ন। 

স্পেস? (00 ৮৩০ 

কৈ গাস্গ নীরব গান প্রাণের ভিতরে, 

প্রেমের লহরী বেবা তুলে প্রাণ ভরে” । 
লঘ্ীবিত সেই গানে”. সে লহরী লাগে প্রাণে, 

উদ্বেলিত গ্রেম নেত্রে ঝরে থরে থরে, 

প্রাণের ভিতরে হাসি, কে ফুটাগে রাশি বাশি, 
ভিতরে হাপির ঢেউ ছুটিছে বাহিরে 

আমি” টুকু গলে, গিয়ে, ধ্র| দেয় ভামাইয়ে, 
অনস্ত জগ পশে ““আমি”র তিভরে, 

“মি” খুঁজে নাহি পাই, হাসি ছাড়া কিছু নাই, 
অনন্ত বক্গাণ্ড তরি “হাসি ” নৃত্য করে। 

৪ ঠ-চি টং উন: চা 
ক সমাপ্ত। ১ 

রসদ ক 



গংগারশ্ধর্ম ৪ বিষয় বর্ম। 
প্রথম খণ্ড । 

রামপুর বোয়ালিয়ার জুয়েলা” 

হাজরা গুপ্ত এগড কোম্পানির 
স্বত্বাধিকারী 

শ্রীপারদাপ্রসাদ হাজরা চৌধুরী 
প্রণীত।, 

কালে 

প্রথম খগ্জ প্রথম সংস্করণের লভ্যাংশ জাতীয় ধনভাগডার ও 

বিদা-মন্দিরের সাহায্যদানকল্পে গ্রন্থকার কর্তৃক 

প্রকীশিত । 

কলিকাতী।, 
৯১ নং ছুর্াচরণ মিত্রের গ্রীটঃ অবমর প্রেম হইতে 

শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত। 

্ 
১৩১৩ । 

মূল্য।% ছয় আনা মাত্র। 





ভূমিকা । 
সংসার-ধর্ম ও বিষয় কর্ধধ ঘটিত বৃতান্তের নৃতনত্ব কিছুই 

নাই। ইহ! নাটক নহে, নভেল নহে, নবন্যাস নহে, উপন্তাস নহে, 

ইহাঁতে হাপির ফোয়ার! নাই, কান্নার উচ্চরব নাই, নৃসংশের 
লোমহর্ধণ কা নাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অনেকে বলিতে 

পারেন, যদি নৃতনত্বই নাই, হাসান, কাদান, প্রাণমাতান কার্য 
নাই'আশ্চা্য হইবার; অবাক হুইবার বিষয় নাই, তবে ইহাতে 

আরথাকিল কি? এমন বাজে বই লিখিবার উদ্দেশ্য কি? 

উদেন্ট অবস্তা আছে । হাসান, কাদান, প্রাণমাতান, আশ্চর্য্য 

অবাক হইবার যে কিছুই নাই তাহা নহে। ইহাতে হৃদয়ের 
বেদনা! আছে, ভালবাসার পরিণাম আছে, কর্তব্যের পথ 

প্রদর্শন আছে, ছুঃখের-চরম, সুখের আশা) ভি, যুক্তি, স্নেহ, 

প্রণয়, সকল বিষয়েরই সার কথা৷ আছে, এক কাঁলে অসার নহে) 
অপার হইলে সংপার নাম হইবে কেন? পাঠক বলিতে পারেন, 
মংমার ত মকলেই করিয়া! থাকেন, সংসার করিতে হইলেই 
বিষয় কর্মও করিতে হয়) তবে সংসার-ধর্দ ও বিষপ় কর্ম 

পুস্তকাকারে প্রকাশের ফল কি? ফল যে ঝি তাহ। বঙগিবার 

সাধ্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের নাই; কারণ ফল দাতা ঈশ্বর, 

তিনি দ্িক্ন সফল নিশ্ফল করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। কর্ম 

কর্তা কর্মী করিবার অধিকারী, ফল নির্ণয়ের অধিকারী নহেন। 

বিশেষতঃ হিন্দু শাস্ত্রে ফলের আশ করিয়! কোঁন কার্য করিলে 
আদরনীয় হুয় না), নিজে কর্ম ফল বাসন! করিলে তাহাতে 
তাহার পুনঃ পুনঃ বন্ধনই ঘটে,*কর্ম ফল ঈশ্বরে অর্গন করিলে 
কর্ম-কর্ত। অনস্ত ফল গ্রাণ্ত হন, এই জন্ত হিন্দুগণ কর্ম সমাপনের 
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পরই "এতৎ কর্মফলম্ নমঃ তাগবতে শ্রীকুষ্ণায় সমর্সিতমন্তর” এই 
মন্ত্র গাঠ করিয়া সমস্ত কর্ধ-ফল ঈশ্বরে অর্পণ কছেন। আমিও 
ইহার কর্ধ-ফল ঈশ্বরে অর্পন করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলাম। তাহার 

ইচ্ছায় যদি ইহায় কোন সুফল ফলে তবে কৃতার্থ জ্ঞান করিব এবং 
কোন ফল না ফলিলেও তাহাতে কিছু মাত্র অন্নুতাপিত হইব না। 

সংসার-ধর্ম ও বিষয় কর্ম গৃহী মাত্রেই করিয়া থাকেন, দেই 
সম্বন্ধ জ্ঞান ও কর্তব্যাবধারণ ঘখন আপনা হইতে এবং পুরু 

পরম্পরা ক্রমে হ্ইয়। আসিতেছে তখন তাহা পুস্তকাকাবে 

কেন প্রকাশ করিতেছি? তাহার অবশ্ত একটি কৈফিয়ৎ দেওয়া 

আবশ্বীক বোধ করি। সংসার-্ধর্ম সকলেই পালন করেন এবং 
বিষয় কর্মেও সকলকে লিপ্ত হইতে হয় সত্য বটে) কিন্তু তৎয্বনধ 
সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইপে, কেবল স্ব স্বজ্ঞানের ও প্রন্ৃতির উপর 
নির্ভর করিয়া চিলে কখনই সন্মার্গে অবস্থিত থাকিয়া সংগার-ধরম, 

প্রতিপালন বা বিষয় কর্ণ নির্বাহ করিতে পারা যায় না। 

সংসার-ধর্ম ও ব্ষিয় কর্শী যখন অবশ্য করনীয়, তখন তাহা হইতে 

যাহাতে কোনরূপে পদশ্থলিত হইতে না হয়, জন সমাজে নিন্দনীয় 

হইতে না হয় এবং কর্তবা কার্যোর জ্রটি না ঘটে তদ্বিষয়ে শিক্ষা 

একাত্ত আবশ্তক, এবং বাল্যকাল হইতে বিশেষতঃ যৌবনের 

প্রারন্তে তদ্বিষয়ে মকলেরই লক্ষা রাখিয়। চলা আবন্ত ₹। 

আর্য খধিগণ সেই উদ্দেশ্টা সাধনের নিমিত্ত মহাভাবতা দি 

পুরাণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মহাভারত অনস্ত রত্বের আকর. 

কথায় বলে, “যাহা নাই ভারতে, তাহ! নাই ভারঞে” সুধু ভাবতে 

কেন, আমি বলি পৃথিবীতেই নাই। মহাযুনি রুষদৈপায়ন 
বেদবা।সের স্থা় গ্রগাট ধীলম্পন্ন মানব হিতকর মহাপুরুষ এগ্ঠ 
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কেই কখন কোম দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, শুনা যায় নাই, 

এবং ভবিষ্যতেও কেহ জস্মিবেন এপপ আশাও করা যায় না। 

কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্নীতি, ফি গৃহীর কার্য, 
কি উদাপীনের কার্ধ্য, কি অগ্তান্ আশ্রমীর কার্য্য, সমস্ত বিষয়ের 

উপদেশ, উদাহরণ পূর্ণ সাহিত্য এক মহাতার় ভিন্ন অন্ত কোন 
গ্রন্থে প্রতীয়মান হয় না। মহাভারত যদি হৃদয়ের এ্কানস্তিকতা 

সহপাঠ কর! ঘায়) এবং অন্তরের সহিত উপদেশ গুলি বিশেষরূণে 

হদযঙ্গম কর! যায়, তবে সংসার-ধর্ম পালনে এবং বিষয় কন্দম করণে 

অন্ত কোনরূপ উপদেশের আবশ্যক হয় না। কিন্তু মহাভারত গ্রন্থ 

অতি বিস্তৃত, তাহা আয়ত্ব কর! অর্থাৎ স্মরণ রাখিয়! চল সকলের 

সাধ্যায়ত্ব নহে, বিশেষতঃ বালক এবং যুবকগণের তাহ! পাঠ্য 

বলিয়া মাদৃত হয় নাই,তাহ। প্রবীণ ও বৃদ্ধগণের পাঠ্য রূপেই সিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে । যাহাতে বালক ও 'নবিন যুবাগণ সংসার ধর্শের 

" অবশ্য করনীয় বিষয় গুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং জীবনোপায় 

' নির্বাহ জন্য স্ব স্ব অভিপ্রেত বিষয় কর্ম নির্বাচন পূর্বক তৎপক্ষে 

হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার উদ্দেশে) এই সংসার-ধর্ম্ম 

ও বিষয় কর্ণ নামক পুস্তক প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইলাম । 

এক্ষনে নিত্য কর্তব্য কর্মের দ্রকে লোকের লক্ষ্য কম হইয়াছে 
এবং হিতাহিত চিন্তা করিয়াও লোককে বিষয় কার্ষে লিপ্ত হইতে 

দেখ! যায় না। অনেকে যথাবিহীত কর্তব্য কর্মে অবহেলা 

করেন, এবং সন্ার্গ পরিত্যাগ করিয়া বিষয় কর্মে লিপ্ত হইয়া 

জন সমাজে নিন্দনীয় ও পাতকী বলিয়া নির্ণীত হন। যাহাতে 
& মকল পথজ্ট ব্যক্তির কথক চৈতন্টোদয় হয় এবং যদি কাহা- 

কেও সংপথে পরিচালিত করিতে পাবা যায় এই বিবেচনায় 
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নিজের তাদৃশ বিদ্যা বুদ্ধি না থাকা সত্বেও কেবল কতকটা৷ ভু 
ভোগী হইয়া যতসামান্য অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা কিছু জানিয়াছি 
এবং সনাতন হিন্দু ধর্ের পথ অক্ষুণ্ন রাখিবার প্রবল ইচ্ছ। বশে 

ধশীতৃত হইয়! সপ্ন বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয়ে যাহা কিছু যুক্তি তর্ক উদ্ভব 

হইয়াছে, সেই অনপ্পূর্ণ ছর্বল উপকরণ দ্বার ইহার কলেবর 

পরিপুষ্ট করতঃ ইহ! সাধারণ সমক্ষে উপনীত করিতে লঙ্জাবোধ 

ন। করিয়! নিলর্জভাবে সাধারণের নয়ন গোচরে রাঁখিলাম। 

নধীগণ হংসের সজল দুগ্ধ পানের সায়, জলভাগ সদৃশ গ্রন্থকারের 

দোষের ভাগগুলি পরিত্যাগ করতঃ গ্রন্থ মধ্যে যাহা কিছু ও? 

ব। সার বস্ত লক্ষিত হইবে তাহাই গ্রহণ করিয়৷ এই বয়োবৃদ্ 
নৃতডন গ্রস্থকারকে উৎমাহিত করিলে চির কৃতজ্ঞ হইব । 

সংসার ধর্ম ও বিষয় কর্ম পুস্তক খানি এক হইলেও ইহা 

পৃথক পৃথক ছুইটি খণ্ডে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম 

থণ্ডে সংসারধর্ন্ম ও দ্বিতীয় থণ্ডে বিষয় কর্ম এইরূপ পৃথক পৃথক 
ভাবে প্রচারের উদ্দেশ্য এই যে মংসার ধর্মে মনুষ্যের ধর্ম, কর্তৃব্য 

কর্ণ ও মমাজ নিয়ম এবং ক্রিয়া কলাপাদির বিষয় উল্লিখিত 

হইল। এই খাণ্ড আমার পরম ন্সেহের ভ্রাত। বর্ধমান কাল" 
নার মোক্তার শ্রীমান উপেন্ত্র লাল হাজরাচৌধুরীর দ্বারা উদ্বো- 
ধিত ও উৎসাছিত হইয়৷ তাহার ইচ্ছাক্রুমে দেশের হিতের জন্ত 

মানবের প্রন্কত কর্তব্য কর্ণ শ্বদেশ সেবার বিষয় মাতৃখণ সন্ধে 

যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে আবাল বুদ্ধ বনিতা। হিন্দু 

মুনলমান, বৌদ্ধ, ষ্টান, ব্রাহ্ম, জৈন প্রভৃতি সার্বজনীন সব্ব- 

সাম্প্রদায়িক লেকের কার্ধযকারক$ উপক্ষারক ও পাঠ বলিয়া 

পরিগণিত হইতে পারিবে। বিষয় কর মনুষ্যের জীবনোপায় 
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গ্থা সকল অব্ধারন এবং তদ্বিষয়ক হিতাহিত কর্তব্যাবর্তব্য 

সকল বণিত হইবে | তাহ। যদিও নকল সাম্প্রদায়িক এবং সার্ক 
জনিক উপকারক 'ও কার্ধয-কারক হইবে আঁশ! কর! যায়; 

কিন্তু অতি বৃদ্ধ গণের তাহ! তত কাধ্যকর হইবে না। খণ্ডে 

খণ্ডে প্রকাশ করিলে মূল্য ও অপেক্ষা-কৃত কম হইবেঃ ধিনি যে 

ধৃগড লইতে ইচ্ছা! কবিবেন, তিনি তাহাই লইতে পারিৰেন। কাহ" 

কেও বাধ্য হইয়া সম্পূর্ণ পুস্তক লইঙে হইবে না। 
আমি কৃতজ্ঞতা সহ জানাইতেছি ষে আমার এই পুস্তক খানি 

লেখার কালে কৃষ্ণমগরের উকীল শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশন্্র মুখোপাধ্যায় 

মহাশয় অনেকাঁংশ দেখিয়। দিয়াছেন, এবং লিখিবাঁর জন্য বিশেষ 

উৎসাহ দিয়াছেন, এবং আমার ভ্রাতা উপরোক্ত শ্রীমান উপেন্র 
লাল পুণ্তকের আদ্যোপান্ত দেখিয়] দিয়াছেন এবং কতক কতক 

শোধন ও পরিবর্ধন বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া উপকৃত 

*করিয়াছেন। তাহার মন্তব্য অধিকাংশ গ্রহণ করিয়া সংশোধন 

ও পরিবর্ধন করিয়াছি। ক্কষ্জনগরের উকীল শ্রীধুক্ত তার! পদ 

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃখণ বিষয়টি আগাগোড় দেখিয়া দিয়া 
উৎমাহিত ও উপকৃত করিয়াছেন। তত্রস্থ ডুঁকীল শ্রীযুক্ত 

বারানশী রায় ও শ্রীযুক্ত বদস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় ও 
কতক কতক দেখিয়া দিয় উৎসাহিত করিয়াছেন রাষ্জ-দাহীর 
উকীল শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকৃমার. মৈত্র এবং সব ডেপুটী কালেক্টর 

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়দ্ধয় ও কতক কতক দেখিয়। 

রথ প্রণয়নে আমাকে বিশেষ বূগে উৎসাহিত করিয়াছেন। 

আমি আক্ষেপের সহ জ্কানাইতেছি ধে অবদর সম্পাদক 
_ গুরোছিভ-দর্পন, জাহানারা, ঘোগরামি প্রভৃতির লেখক সুপঙ্ডিত 
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শ্রীযুক্ত খাবু সুরেজ্জ মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় এই পুস্তকের ভর 
মংশোধন ও প্রুফ দেখার তার গ্রহণ করিয়া! অনেকাংশে ভ্রম 

সংশোধন করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কার্য্যান্ুর়োধে মুদ্রন সময় 
তিমি কলিকাতায় উপস্থিত থাকিতে না! পারিয়া অন্ের উপর 
ভার দিবায় রীতিমত প্রুফ সংশোধন না হওয়ায় এবং মুদ্জাকরের 
মে ছুই চারিটি শব পড়িয়া গিয়াছে এবং মধো মধ্যে সীমান্ট 
ভূল থাকিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করার 
ইচ্ছা থাকিল এবারে ভ্রয সংশোধন ও শুদ্ধাপুত্ধ তালিক! দেখিয়া 
পাঠকগণ নিজ নিজ পুস্তক সংশোধন করিয়! লইবেন। 

" ২য় বিষয় কর্ম খণ্ডে এই কয়েকটি বিষয় সম্লিবেশিত হইবে 
যথ। বাল্যশিক্ষাঃ কৃষিঃ বানিজ্য, রাজসেব।, ভিক্ষাবু্তি, জমিদারী, 
মহাজনি, চাকরি, ওকালতি, মোক্তারি, ডাক্তারি, কবিরাজী, 
অন্যান্য চিকীৎসা, শিক্ষক কতা, দালালি আইন আদালত প্রভৃতি 
জীবনোপায় ও অবশ্য করনীয় যাবতীয় বিষয় কর্ণের কর্তব্যা কর্তব্য 
জ্ঞান, প্রণালী কার্ধ্য শিক্ষা প্রভৃতি যতদুর যাহা পিপিবদ্ধ কর. 
যাইতে পারে তাহা করা হইবে। সম্ভবতঃ বর্তমান বর্ষের বর্ধাকাল 
বাতিরেকে তাড়া প্রকাশে সক্ষম হইব না। পাঠকগণ কিঞ্চিং 
ধৈর্য্যাধলম্থন করিবেন। নিবেদন ইতি সন ১৩১৩ সাল বৈশাখ। 

পুঃ এই পুস্তক মুদ্রণ শেষ হওয়ার পূর বরিশাল ঘটিত অত্যা- 
চার কাহিনী অবগত হওয়! গিয়াছে,অতএব তোষামোদরকারী বা 

সত্যগোপনকারী বলিয়া গ্রস্থকারকে কেহ দোষারোপ না করেন 

ইহাই প্রার্থন!। 

্রন্থকার-_ 



ভ্রম নংশোধন ও শুদ্ধবাশুদ্ধ তালিকা । 

পুঁক্তি 
১ 

€ 

১০ 

১৭ 

৬ 

১৯ 

ও 

১২ 

১২ 

৯৮ 

৩ 

২৩ 

৪ 

৪ 

১৬ 

এজ ও কত তত জজ জা জটিজজজ জজ জজজজজজ জজ 

অন্তদ্ধ পাঠ 

গুল, কন্। 

সে ব্যক্তি 

কার্ধযাবলিকে 

বিয়। 

উত্তর(ধিকারী 

ৰৈবাহিক। 

অন্যান 

জ্োষ্ঠাকে . 

কন্ু 

তাহারা 

ইহা 
পৃথকানও 

পশ্ষের 

চেষ্টা করেন 

সে শিক্ষার 

বিশেষ 

জন্ত 

'মন্ত 

৪ জজ জজ আক এ ৬৯৯১ 

শুদ্'প1ঠ। 

ত্র, পুল্ল) পৌন্র, কন্তা 
যে ব্যক্তি 

কার্ধ্যাঝালীকে 

দিয়। 

উত্তরাধিকার 

বৈবাহিক, বৈবাহিকা 

অন্তান্ত 

কনিষ্ঠ জ্যেষ্টাকে 

কন্থ। 

' এখন 

ঘটাইতে হইত না 

আয় ব্যয় 

যাহারা 
ইচ্ছা, 
পুথকাননত 

ক্ষে 

চেষ্টা না করেন 

যে শিক্ষার 

বিশেষতঃ 

জনক 

মাত্র 
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পৃ্ঠ। গুঁক্তি অশুদ্ধ পাঠ শুদ্ধ পাঠ। 
৭২ ৬ থাকিলেও থাকিলেত 

8৬. ৭ * অমবয়ষী সমবয়সী 
৭৬ ১৬ চরি চারি , 
৮৪ ৮ কেলব কেধল 

৮৪ ১৪ বলিয়া তাহার বলিয়। ধধিগণ তাহার 

৮৪ ২৪ দিনাপাখোপুর পুরাণাদি পাঠে 

৮৬ ১১ করিণার করিবায় 
৮৬ ১২ স্বটাইবার ঘটাইবায় 

৮৭ ২৭ অসংপ্রবৃত্তি এককালে অসংপ্রবৃত্তি যদি এককালে 
৮৭ ২৪ বিকাশ বিনাশ 
৮৯ ৭ ইহাতে হও 
৮৯ ২৩ বেদ্যাধ্যায় বেদাধ্যম়ন 

৯২ ১৫ সৈধিল্য শৈথিল্য 
৯২ ২৪ বন্তি : ব্যক়ি 
৯৩ ৮ জগ নগণ্য 

৯৩ ২২ অবং এ. এবং 

৯৬ ১৫ সংনিষমোন্্রিয় নংনিযম্যেজিয় 

৯৬ ১৯ ১» তোমরা পররূপ তোমর। কি এরূপ 
৯৭ ১৮ * ব্রহ্ম ৰাচ্গ 

৯৯ ১৪ পাইলে পাইতে হইলে 
১১৪ ১ তাহরাও তাহারাত 

১১৫ ১৭৯ সঞ্চার "* অঞ্চয় 

১১৬ ৪ উদ্যম, শীলতাঙ উদ্যমশীলতা 

১১৬ ৬ সঞ্চার সঞ্চয় 

১১৬ - ২২ শ্তাবী সম্তাবী 

১১৭ ২৪ আরোও « আরোপ 
১১৮ ৯ স্বায়ও শ্বায়ও শাসন 

১১৯ ১২ যথ1 কামসেবা অযথা কামসেব! 
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পৃষ্ঠা পুঁক্ি তণুদ্ব পাঃ গুদ্ধ পাঠ। 
১২৯ 81৫৬ ব্যহার ব্যবহার 

১২২ ২২ * আমরাও আমরাঁত 
১২৩ ১৯ থাকিল থাঁকিবে 
১২৩ ২২ আনিবে আসিবে 

১২৪ ১ প্রকৃত প্রস্তাবে আমর। প্রকৃত প্রস্তাবে যদি আমর! 
১২৬ ৬ তাহারাও তাহারাত 
১২৬ ১১ করিতে করিয়! 
১২৬ ১৯ রাজ বলেন রাঁজকর্শচারি রাঁজ। বা রাজকর্মমচারিবলেন 
১২৬ ২২ অনশাসনে অন্ুশামনে 

১২৮ ২৪ পর্বে পর্ব 

১২৮ ২৩ পশ্বাধম গশ্বধম 
১২৯ ১২ বত্বগ্রাপ রত্রপ্রস্থু 

১২৯ ২৪ স্ধ বন 

১৩৯ ৫ কত , .. ঘুবক 
১৩০ ৭ শিক্ষিত ব্যবসায়ী প্রত্যেক প্রত্যেক অশিক্ষিতব্যবমায়ী 
১৩২ ১৭ লোকালয়ের লোকাচারের 

। ১৩৩ ৮ করাই সঙ্গত করাই অসঙ্গত 
১৩৪ ১৮ সছুপদেশ ও ক্রিয়ানুবর্তী স্ঢুপদেশ লইতে ও 

ক্রিয়ানুবত্তী হইতে 

১৩৮ ৬ আশঙ্কায় আকাজ্জায় 
১৪৪ ৪ লোকে | লোক 

১৪৮ ৭ নি্যই নিজেই 
১৪৮ ১১ দায়ীত্ব-কার্ষ্য দ্নামীত্নক কার্তে 

১৫২ ৩ ক্ষত্রীয় ৃ ক্ষত্রীয়। 

১৫৩ ৭ 5১0169ট০ 00125) 

১৫৫ ৩, করিবে করিবেন 
রঙ. 

রাজালআহারে তের 



সুচীপত্র । 
১ম খণ্ড সংসার-ধর্মে নিয়লিখিভ বিষয় কয়টি সন্্রিবেশিত হইল। 

বিষয়। , 2০ পৃষ্ঠা 

সংমার-ধর্ম '-* ১০, রঃ ১ 

ধু ২ ৮৮, রা ৩ 

গৃহীর কর্তব্য "** রর ১, ৪ 

পিতৃ-মাতৃ-সেব। **, ন্ ৯, ৫ 

গু্-বিবাহ রঃ :- ২ 
কন্তা, বিবাহ রা ২] রি ১ 

কন্তা-বিবাহের ব়ঃক্রম-নির্ণয়ী  "* 5 ২২ 

কন্তার শিক্ষা ৭1 “*" ১ ৩৮ 

পাত্র-নির্ণয় রঃ % ৪৩ 

অতিথী-অত্যাগত-সেবা , রা রঃ ৫৭ 

খত্রয়-_ ৃ 
" পিতৃ-খণ 7 ০ ৮, ৬৩ 

(দ্বিতীয়-পতি-গ্রহণ ) রঃ রর ৪: 

খধি-খণ "এ ++ ', ৮৩ 

দেবখণ  , ... ১৪ টা 
খণ-চতুর্- . + **, | 

মাতৃ-ধণ -** “*,€ রর ১০৪ 

দান ধর্ম ৮১, ১৯, রঃ ১৩৭ 

বাণগ্রস্থ ধঙ্ম রা ক ১৪৩ 
সন্ন্যাস ধর্ম 5৭৪ ৪ ৫ ১৪৪ ৃ 

স্্রীর কর্তব্য কর্ম ১০০৪ হা ৪৬৬ ১৪৭ 



নগার-ধর্ম বিষয় বর্ম 
5%০ ০2৯১০ 

2ম এত | 

সপ পপ 06০ ০ "পপ ০০৯2০ 

নংসার-ধর্ম। 
৪ গত সপ ০১৯১ ০৩ বে 

ধািরণতঃ পুন্র, কন্াঁ, দৌহিত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, 
.ও ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গ লইয়া একত্রে একান্লে বসবাস 

করার নামই সংসার । উপরোক্ত সমস্ত স্বজন্গণ সহ একত্রে 

বসবাস না|! ঘটিলেও উহাদের মধ্যে যাহাঁকে ধাহাকে লইয়া) 

যে থে অবস্থায় সে ব্যক্তি সুখাম্থতব বা, সন্তোষ প্রকাশ 

করিয়া থাকে, তাহাকে তাহাকে লইয়া বসবাম ও কালযাপন 

কৃ্রাকেও সংসার নামে অতিহিত করা যায়। উল্লিখিত 

স্বজনগণ-বিহীন হইয়া কেহ যদ্দি অপরের সহ সৌহারদবন্ধনে, 
কিন্বা প্রেমীসক্তিতে একত্র হইয়া বসবাস করে। তাহাকে ও সংসার 

নামে উল্লেখ করা ঘাইতে পারে, এবং ষে কেহ সংসার-ভুক্- 

্যকিদ্দের সুখ-হচ্ছন্ুতা, অশন। বসন প্রভৃতি ভোগ-বিনাস- 



ই. সংসার-ধর্মা ও নিষয় কর্ম | 

কা্য নির্বাহের উদ্যোগ করেন, বা৷ উপায় উদ্ভাবন করেন 

কিম্বা তরণ-পোষণ করেন এবং অপর্র সুখ-স্বসুন্দতার প্রতি 

মনোঁযোগী হন, বা অন্যের দ্বারায় নিজের ভরণ-পোষণ সাধন 
করেন, তাহাকেই সংসারী বলা যায় । যে ব্যক্তি স্বজনগণ-বিহীন 

হইয়। কিম্বা অন্যের সহ সৌহার্দ ব্যতিরেকে, কেবল নিজের জন্ব 
সঞ্চয় করিয়া, কিম্বা ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, ধনোপাজ্জনে রত 

থাকিয়| জীবন-যাত্র! নির্বাহ করেন, তাহাকেও সংসারী বলা 

যয়। প্রব্রজ্যা্রম গ্রহণ করিয়৷ যদি কেহ দেব-সেবা৷ উদ্দেশে, 

সাধু কিন্বা অতিথি অভ্যাগতের সেবা-বাসনায়, নির্দিষ্ট স্থান 
অবলম্বন করিয়া, প্রতিগ্রহ বা অন্রূপে অর্থ সঞ্চয় করিয়া গৃহীর 

কার্ধ্য সকল সম্পন্ন করেন? এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অর্থো- 

গাঙ্জন করেন, তাহাকেও সংসারী বলিলে কোন দোষের বিষয় 

হয় না। র 

সংসারে থাকিলে, সংসারের ভরণ-পোষণ, পুত্রা্দির বিদ্যা- 

ভ্যাস, পুত্র-কন্তাদির বিবাহ প্রদান, পিতৃ-মাত্ শ্রাদ্ধ অতিধি- 

সেবা, এবং ব্রত-নিয়মাদি নানা রূপ কার্যের জন্য অর্থের প্রয়ো- 

জন হইয়! থাফে ৷ অর্থ ব্যতিরেকে কোন রূপে সংসার-যাত্রা 

| নির্বাহ করিতে পারা যায় না। ঘখন অর্থভিন্ন সংসার-যাত্র 

ৃ নির্বাহ হয় না, তখন সংসারী ব্যজি মাত্রকেই অর্থের জন্য চেষ্ট 

, করিতে হইবে। অর্থ উপার্জনের পন্থাও বন্ুবিধ প্রকার 

আছে; তন্মধ্যে সন্মার্গে অবস্থিত থাকিয়া হ্যায় ও ধর্মান্থসারে 

(ষ অর্থ অজ্জিত হয়, তাহাই প্রকুন্ট। পঙ্িতগণ, ধর, অর্থ ও 

*.াম, এই ত্রিবর্দ সাধনই সংসারাদিগের একান্ত কর্তব্য বলিয়া 

| নির্দেশ করিয়াছেন এই জিবর্শ-মধ্যে ধর্ম সর্ববোৎকৃট। এই 



সংসার-ধন্ম ও বিষয় কর্পা। ঙ 

জগ ঘাহাতে ধর্মের [হানি না হয়ঃ এই রূপ সতর্কতার সহিত 

ঘর্থ উপার্জন করিয়া, কামনানুন্ধপে পুণ্যজনক ও অবশ্য কর্তব্য 

কর্থে ব্যয় করিতে পাবিলেই ত্রিবর্শ সাধিত হয় 

রর 

ধন্ম। 
ধর্শ কি প্রকারে রক্ষিত হয়, তাহাই অগ্রে স্থির করা 

কর্তব্য। ধর্ম রক্ষা! করিতে হইলে, জ্ঞান-লাভের প্রয়োজন । 

বিদ্ভাত্যাস দ্বার] বুদ্ধির বিকাশ না হইলেও জ্ঞান লা হয় 

না। অনেক স্থলে বিদ্বাত্যাস ব্যতিরেকেও উপদেশ বলে 

ক্তান লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্ভাত্যাস দ্বারা বুদ্ধি 

মাচ্জিত ব্যতিরেকে যে জ্ঞান লাত হয়, তাহা তরঙ্গাকুল- 

সমুস্থিত ক্ষুদ্র তরণীয় ন্যায় চঞ্চল থাকে'। বাত্যা প্রবগবেগে 

যে দিকে তাহাকে চালিত করিতে ইচ্ছা করে? সেইদিকেই 
চালিত করিতে পারে; তাদৃশ ভ্তান লাভ দ্বার! ধর্মপথ দৃঢ় 

থাকে না। 
সার-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে, কি কি উপায় 

অবলগ্বন করিতে হয়ঃ তাহাই নির্ণয় কর! কর্তব্য। হিন্ু- 
শান্্কারের মন্থুষ্যের চক্ুরাশ্রম নির্ণয় করিয়াছেন। যথা 

১। ব্রহ্মত্ধ্য-_অর্থাৎ সংঘম-ব্রতে ব্রতী হইয়া গুরু-শুশ্রাষা- 

পূর্বক গুর-গুহে বাস করিয়া বিদ্যাত্যাস। ২। গাহস্থ্য- 

অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া দারপরিগ্রাহপূর্বক পুজ্রোৎ- 

পাদন। অতিথি অত্যাগতের' সেবাশুশ্রবা। যাগ-্যজ্ঞ। শরাী- 

ত্পণ প্রভৃতি বিবিধ দৈব ও পিতৃ-কার্য্যের অগুষ্ঠানপূর্বক 



8 সংসার-ধর্ন্ম ও বিষয় কর্ণ ! 
হজে হারানোর রাজি ররর 
গৃহ-কার্য্যে মনোনিবেশ । ৩। বানপ্রস্থ-_অর্থাৎ পুত্রের প্রতি 

গৃহ-ধর্দ্ের ভার অর্পণ করিয়া! বনে গমনপূর্বক; বিষয়-বাসনা 

পরিশূন্য হইয়া বন্য ফল-মূলাদি তক্ষণ করত ঈশ্বরোপাসন৷ 
করা। ৪1 সন্নযাস-_অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে চিত্ত-বত্তি নিরোধ- 

পূর্কাক যোগ-ধর্দ আচরণ। এই চারিটি আশ্রম ব্রাহ্মণের 
পক্ষে বিধেয়। ক্ষত্রিয়গণের তিনটি আশ্রম | যথী--১। বন্ধ- 

চর্য্যের পরিবর্তে অস্ত্র ও বিগ্যাশিক্ষা। ২। গার্স্থা। ৩। বান- 
প্রস্থ। বৈশ্য ও শুদ্রগণের ছুই আশ্রম-অর্ধাৎ বিদ্যাশিক্ষা 

ও গাহস্থা; কিন্তু বর্তমান সময়ে সকল বর্ণেরই এক গার 

ধন্মইি অবলম্বনীয় হইয়াছে; কেন না, বিদ্যাশিক্ষা জন্য আশ্রমা- 
স্তর__অর্থাৎ গুরুগৃহে বাম করা এখন আর প্রয়োজন হয় মা; 
বানপ্রস্থ ও সন্যাস এফরূপ তিরোহিত এবং বিধি-নিষিদ্ধ হই- 
য়াছে। গাহস্থা ধর্ম সকল ধর্মের আশ্রয়-স্থান, অতএব সমস্ত, 
শ্রুতি, সৃতি, পুরাণাদি-শান্ত্রে এই গাহ্স্থ্য ধর্ষের প্রশংসা করি- 

য্াছেন। গৃহস্থগণের কর্তব্য বড় গুরুতর 7 যদি ন্যায়, ধর্ম 

ও সতর্কতার সাহিত এই গার্স্থ্য ধর্ম প্রতিপালিত হয়, তবে চতু- 

বর্গ সাধিত হইয়া ধাকে। সংসারী মানব-গণের সম্যক্ চেষ্টা 

দ্বারা গাহস্থ্য ধর্ম প্রতিপালন করা কর্তব্য । 

গৃহীর কর্তব্য । 
গাহস্থ্য ধর্ম প্রতিগালনেচ্ছ জনক; পুত্রাদির  শিক্ষা-বিষয়ে 

যধাসাধ্য, যথোপযুক্ত যত ও টেষ্টা করিবেন; কিন্তু কেহঃ 

নিজের অবস্থা অতিক্রম করিয়া, প্রতিতা-বিহীন পুত্রাদির শিশ্গ 



সংসার-ধর্ম ও বিষয় বর্া। € 

ন্ঠ, অত্যধিক ব্যয় করিয়া, নিজে খণ-গ্রস্ত হইয়া, নিজের ও 

পুত্রার্দির ভবিষ্যৎ অযঙ্গলের বীজ রোপণ করিবেন না; পরস্ত 

যদি পুত্র প্রতিভাশালী হন, তবে নিজের তরণ-পোষণোপায় 

রক্ষা করিয়া, পুত্রের মঙ্গলের জন্য সাধ্যাতীত ব্যয় করিলেও 

তিনি দোষভাগী হয়েন না, বরং যশোভাগী হইয়। থাকেন। 
ধৰি পুল্রকে বিদ্যাত্যাসে অমনোযোগী এবং অলস দেখেন। এবং 

শিক্ষকের! তাহার বিদ্যার্জনে সন্দেহ করেন, তাহা হইলে 

তাহাকে অল্প পরিমাণ--অর্ধাৎ জীবিক1-নির্বাহোপযোগী বা কেন 

বাণিজ্যাদ্ির উপযোগী বিদ্যাশিক্ষা। করাইয়া, সাংসারিক কার্যে 

লিপ্ত করিবেন; কিম্বা পিতা কৃষিজীবী হইলে, কষি-কার্য্যের 

শিক্ষা দান করিবেন । শিক্ষা দান কালে, কিন্বা শিক্ষিত হইলে, 

সর্বাদা তাহাকে সন্নীতি উপদেশ প্রদান করবেন, সরল ব্যবহার 

"এবং সত্যবাক্য-প্রয়োগ-বিষয়ে শিক্ষা দান করিবেন। পুত 

'যাহাতে কোন রূপে কুলোকের সংসর্ণে গমন না করে? এবং 

কোন রূপ অন্তায় ও অধর্শ-মূলক কার্যো লিপ্ত হইতে না৷ পারে, 
ততপ্রতি সর্বদা স্ুৃতীক্ষু দৃষ্টি রাখিবেন এবং 'আবস্তক হইলে 

শাসন-নীতিও পরিচালিত করিবেন । 

পিতৃ-মাতৃ-সেবা । 
পু্রাদির শিক্ষা, ও বিবাহাদি প্রদ্দান যেরূপ সংসারী গৃহস্থের 

কর্তব্য। গৃহস্থের তদপেক্ষা »বিশেষ কর্তব্য কার্য্য, পিতা 
এবং মাতার সর্বদা সেবাশুপ্ীধা করা, এবং নিয়ত তাহাদের 

আজ্ঞা পালন কর|। খাহাতে পিতা-মাতার মনে অনুমাত্র ক্েশের 
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পপি পাপ 

সঞ্চার না হয়, সর্বদা সেইরূপ চেষ্টা করা একান্ত কতব্য। এই 

' সংসাব্রে সকল বগ্তই অনুকরণীয়, প্রধান শ্যক্তি যাদৃশ কার্য 
করে, অধমেরাঁও সেই পথ আশ্রয় করিয়! থাকে,। পাঠক! 

যদি তুমি, তোমার পিতা-মাতাকে তক্তি-শরদ্ধা না কর, তাহাদের 

সুখ-ন্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য না রাখ, তবে তোমার পুক্রাদিও 

তোমাকে ভি-শ্রদ্ধা করিবে না, কিন্ব। তোমার আজ্ঞা পালন 

করিবে না) তাহা হইলে তোমার সংসার বিষময় হইবে? তাদৃশ 
সংসারে কোন রূপ সুখ লাভ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ 

যে পিতা হইতে তুমি এই পৃথিবী দর্শন করিয়াছ, ধিনি নিজে 

বহুবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়াও তোমার সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে 

লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তোমাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়াছেন বা 
তোমাকে কার্য্যক্ষম করিয়াছেন, তোমার বিবাহ দরিয়া তোমাকে 

দাম্পত্য-স্ুখে সুখী করিয়াছেন; এবং যে মাতা। তোমাকে দশ" 

মাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়া অসহা কষ্ট ও যাতনা ভোগ ' 

করিয়াছেন, তে'মার শৈশবে যিনি আহার নিদ্রা ভাগ করিয়। 

তোমার ঝিষ্ঠা-মুত্র পরিষার করিয়াছেন, এবং সর্বদা তোমাকে 
স্তন্য-দান দ্বার লালন-পালন এবং আহারাদি করাইয়া পরিপুষ্ 

করিয়াছেন; সেই জনক-জননীর প্রতি সর্বদা অনুরক্ত হওয়া, 

তাহাদের পদ-বন্দনা কর। এবং তাহাদের আজ্ঞ। পালন করা। 

তাহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্ট রাখা, তাহাদের অক্ষমতার 
সময় ঝিষ্টাূত্র পরিষ্কার করা, সেবা-শুশ্রষা করা তোমার কি 

অবশ্ঠ কণব্য কর্ম নহে? তুমি ধদি জ্ঞানবান্ হও, ধাম্সিক হও 

এবং অকৃতজ্ঞ না"হও, তবে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়। অগ্রে 
আনক-জ্রননীবর (সবা-ত্রযা তোমার অবশ্য কর্তব্য । 



, পু্র-বিবাহ। 
পর্লবান*গৃহীর পুক্র কৃত-বিদ্ধ হইলে কিন্বাঁ বিষয় কর্শে 

লিপ্ত হইলে, নিজের বংশ বিবেচনায় এবং নিজ অবস্থার প্রতি 

লক্ষ্য রাখিয়া যথা-সম্ভব ব্যয় বিধান দ্বারা সংস্বতাব ও সৎকুল- 

জাত ব্যক্তির কন্যার সহ পুভের বিবাহ দ্রিবেন। এক্ষণে পুত্রের 

বিবাহ দিয়া ধনাগম কর] অনেকের উপায়ের পথ-স্বরূপে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। কিন্তু ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তির তাদুশ অর্থ গ্রহণ 

নিতান্ত নিন্দনীয় । শানে কন্তা-শুক্ষের বিবিধ দৌষ উল্লেখ 

হইয়ান্ছে, পুন্র-শুক্ক সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই; এজন্য অনেকে 

পু্-শুক্ক গ্রহণে দৌষ থাক স্বীকার করেন না, বা আপনাকে 

গাতকী বলিয়! মনে করেন না। শান্ধে গুভ্র-শুক্ষের দৌষ-গুণের 

উল্লেখ না থাকার কারণ এই যে, বর্তমান সময়ের ন্যায় পুর্বে 

' জনগণ পুজ্রের বিবাহে 'কোনরূপ অর্থচুক্তি করিতেন না) 

কন্ঠার পিতা ইচ্ছা! ও সামর্থ্যান্ুসারে কন্ঠ ও জামাতাকে ধাহা। 

কিছু যৌতুক প্রদান করিতেন, তাহাতেই সকলেনসন্তষ্ট হইতেন। 
বাস্তবিক পক্ষে কন্ঠা-শুল্ক-গ্রহণ যাদূশ অন্যায় ও পাপ, পু্র-শুক- 

গ্রহণও সেইরূপ অন্ঠায় ও পাপ; কেন না. গেমন কন্ঠার বিবাহে 
জামাতা বা জামাতৃ-পিতার অনিচ্ছা-দত্ত ধন গ্রহণ কিয়া 

তাহার মনঃকষ্ট প্রদ্ধান ও অবস্থাস্তর ঘটান ষেরূপ গহিত ; পুত্রের 

বিবাহে পুত্রবধূ বা ভাহার পিতার অনিচ্ছাদপ্ত ধন গ্রহণ করিয়া 
তাহার মনঃকষ্ট দেওয়। ও অবস্থীস্তর ঘটান তাুশ গহিত | অনেক 

স্থলে দেখা যায় ষে, কন্ঠার পিত1 জামাতৃ-পক্ষের আকাঙ্ষ পূরণ 
করিতে যাইয়া সর্ধস্বাত্ত হইতেছেন। কেহ বা এরূপ খণভারে 



৮ সংসার-ধন্ম ও বিষয় কর্ধা। 

আক্রান্ত হইতেছেন, যে অত্যন্নকাল মধ্যেই তিনি স্বাস্হ্য 
পথের ভিখারী হইতেছেন। «কেহ বা কণ্ঠার“বিবাহ দিয়া সঙ্গল- 

হীন হইয়া, পুত্রার্দির শিক্ষাশ্নানে অসামর্ধ্য হেতু, পুত্রকে মূর্খ 
করিতেছেন। এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং বিশেষরূপে 

হৃদয়ঙ্গম করিয়াও পুজ্রের জনক পিশাচের স্ায় বৈবাহিকের অর্থ 

শোষণ করিতেছেন। আবার অর্থের লোতে অনেক বাক্তি 

এরূপ অক্ঞানান্ধ হইয়া পড়েন যে, অর্থহীন ব্যক্তির পরমাসুন্দরী 

নুন কন্যাকে ত্যাগ করিয়া অর্থবান্ ব্যক্তির অতি কদাকারা কুক্রী 
কন্ঠার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া পুল্রকে পরিতাপিত 

করিতেছেন। এব্ধপ কাধ্যাবলিকে কোন্ সন্ধদয় ব্যক্তি প্রশংসা 

করিতে পারেন? পুক্রবিবাহে অর্থ-লালসা থাকিলে, কখনই 

কুল-শীল রূপ-গুণ বিচাব থাকে না, এবং তাহাতে জনকের 

কর্তব্য কার্য ও কর হয় না; অতএব মনুয্যমান্দরেরই ধরূপ পৈশ।- শু জজ 

চিক কার্ষ্য ত্যাগ করা উচিত। কন্ঠার পিতার নিজ গমতার, 

অনুরূপ ইচ্ছা-দত্ত যৌতুকাদিতেই সন্তষ্ট থাকা কউব্য। 
যে পুত্র গুণ্হীন, জ্ঞানহান, অলস এবং কর্মাকুশল নহে; তাুশ 

পুত্রাদির বিবাহ বিয়া, বংশ বৃদ্ধি করিয়া পুলের ভাবী বিপদ্ সঃ 

এবং নিজের স্নধেব্যন্-ভার বৃদ্ধি করাও যুক্তিসঙ্গত নহে; কিন্ত 

ঘদ্দি বিবাহাদি ন| দিলে পুত্র লম্পট, পরন্ত্রী-গ|মী চোর কি 

অন্য কোন অধর্ম কার্ষ্যে লিণ্ত হইবে বিবেচিত হয়) তাহা হই 

বিবাহ দিয়া তাহাকে সর্বদা শাসনে রাখা কর্তব্য। 

র্ 
সরি 



কন্যা-বিবাঁহ। 
পুত্রের শিক্ষা দান ও বিবাহাদি দেওয়া যেমন সংসারীর 

কর্তব্য; সেইরূপ কণ্ঠকে যথাকালে সৎকুল-জাত শ্ুপাত্রে অর্পণ 

করাও অবনত কর্তব্য | পুলের বিবাহে যেমন বংশ-মর্ষযাদাও নিজ্বে 

অবস্থা বিবেচনায় ব্যর্বিধান করা কর্তব্য, কন্ার বিবাহেও সেই- 
রূপ কর! কর্তব্য। পুল্র ও কন্যা উভয়েই তুলা স্সেহাম্পদ ৷ হিপ্দুগণ 
যদিও পুল্র-বর্তমানে কন্ঠ বা তৎপুত্রা্দিকে উত্তরাধিকারী হইতে 

বঞ্চিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহ] হইলেও পিতৃকুল হইতে অবস্থা- 

মুরূপ কিছু না কিছু বিত্তাদি-প্রাপ্তি কন্ঠার পক্ষে আবস্তক' এবং 

বাঞ্ছনীয় । পুত্র কন্ঠা যখন সমান স্নেহাম্পদ, তখন পিতারও 

কন্ঠাকে এককালে বঞ্চিত করিয়া,, পুত্রকে সমস্ত অর্পণ করা 
 অকর্তব্য। তবে কন্যা যদি ধনবানের গৃহে গিয়া থাকে, এবং 
তাহার কোন অভাব না থ)কে; এবং নিজের ব1 পুল্রাদির অভাব+ 

যুক্ত হওয়ার সন্ভাবন! থাকে। তবে কন্যাকে কিছু না|! দিলেও 

পিতার কোন দৌষের কারণ হয় না। কন্যা শান্ত্রামুসারে পুত্র 

সনে পিতৃ-ধনে অনুধিকারিণী থাকায়, 'এবং কনা পর-গৃহে গম, 
করিলে পশ্চাৎ তাহাকে বিস্তাদি দেওয়া সহঙ্গ-সাধ্য হয় না, এর 

জন্যই শান্্রকারেরা সালস্কার| কন্যাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করার 
উপদেশ দিয়াছেন। সংপাত্রে সাল্কার! কন্যা অর্পণ করিতে হইবে 
বলিয়াই কি পিতা সর্বস্বান্ত হইয়! তাদৃশ কাধ্য করিবেন? ইহ! 
কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে। কন্যা-বিবাহে অধুনা! অনেকেরই বুদ্ধি- 
বিপর্য্যয় হইয়। থাকে |, কেহ বা নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না 

করিয়া কন্যাকে সুখী করার জন্য অত্যধিক ব্যয় করিয়। 



১০ সংসার ধন্ম ও বিষয় কর্মা। 

ধনবানের গৃহে কন্যাদান করেন। ধনবানের গৃহে কন্যাদান 

করিলেই ষে কনা সুখী হইবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই । ধনীর 

গৃহে কন্যাদান করার সময়, অনেকে পান্রের বিষয় আদে! বিবে- 
চনা করেন ন1; তাবেন, পাত্র যেরূপই হউক ন| কেন, কন্যাব্রত 

কখন অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট হইবে না তাহাদের সে ধারণী যে ভ্রমাঝ্মক, 

তাহা আর বেশী করিয়া! বলিতে হইবে না। কারণ, পাত্র যদ্দ 

বিচক্ষণ. ভ্ঞানী এবং মিতব্যয়ী না হয়, এবং চরিত্রগত 

কোনরূপ দোষ থাকে, তবে সে যে অচির-কাল-মধ্যে নিজ 

বিতব নষ্ট করিয়া ফেলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! 

আবার যে কন্যাকে সুখী করার চেষ্টায়, গিতা অত্যধিক 
ব্যয় করিলেন, সেই পাত্র অন্থপযুক্ত হইলে এবং তাহার 
। চরিত্র অযথা ইন্দ্িঘদোষে, দোষী হইলে বা পান-দৌষাদি- 

মত্ততা-গুণবালম্বী হইলে, সে কন্যারও কোন রূপ ঘাম্পত্য- 

হয়। 
ধনবানের সহ কুটুপ্ধিতায় বাস্তবিক কাহারও নুখান্তব হয় 

না। ধনীর পুক্রবধূ বাঁ ধনীর পরী, প্রায়ই দরিদ্র পিতৃ-গৃহে 
আগমন করেন না',তাহাতে তাহার জননী, তগিনী, ভ্রাতৃজায়া 

প্রভৃতি আত্মীয়াগণ চিরছুঃখিনী হইয়! থাক; পিতাও যথা সময়ে, 

যথা নিয়মে তন্ব-তগ্ত(স লইতে ও বাবহারিক দ্রব্যাদি পাঠাইতে 

অশক্ত হইলে প্রায়ই কন্যা, জামাতা এবং বিশেষতঃ বৈবাহিকা, 

তাহার প্রতি সতত অমন্তষ্ট থাকেন; অনেকস্থলে £ই সরে 

বাক্যালাপ এবং ধাহায়াত এককালে বন্ধ* হইয়া যায়; তাহাতে 

মিত্রতার পরিবর্চে শক্রর ন্যায় আচরণ হইয়৷ গড়ে। অতএ 

& 

সুথানুতব হয় না। তাহার জীবন, বিষময় ও চিরছুঃখাবলক্বী 



ৃ 

সংসার-ধর্ম ও বিষয় কর্ম । ১১ 
পিপি পিপিপি 

সকল অবস্থাতেই সমান অবস্থাপন্ন লোকের সহ বৈবাহিক. 

হত্রে আবদ্ধ'হওয়া*সকলেরই কর্তব্য । 

অধুনা তাহাতেও প্রত্যবায় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে পুত্র 

গুক্ক প্রচলিত হওয়ায়, সমান অবস্থাপন্ন সৎপাত্রে কন্যাদান করা 

আর সহজ নহে । যাহারা পরসেবারত সামান্য বেতনের মসি- 

জীবী ব্যক্তি, কিন্বা যাহারা কেবল সামান্য জোত-জমি আশ্রয় 
করিয়। কৃষি ব্যবসায় দ্বার! জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন; এই রূপ 

গৃহস্থ-সংখ্যাই অধুনা বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। 

ইহাদের কন্যাদায়-অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হইতেছে । এমন 

অবস্থা দীাড়াইয়াছে যে, জনকের নিজের বিভব-সর্ধস্ব বিক্রয় 

করিলেও এক সহস্র টাকার অধিক হইবে না; তাহার পুত্র যদি 
কিঞ্চিম্াত্র ইংরাজী শিক্ষা আরন্ত কঙরন,,তবে তিনি অনায়াসে 
অশ্লানবদনে পুক্র-বিবাহে দেড় বা ছুই সহজ্র টাকা কন্যার জনকের 
নিকট দাবী,করিয়া বসেন; আবার ধাহার পুত্র বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

কোন উপাধি পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন, তিন্সি ত মনে মনে 

একট ক্ষু্র-রাজ্য কামনা করিয়া বসিয়া থাকেন 7 কিম্বা রাজ- 
কণ্ঠাকেই নিজের পুক্রবধূ কল্পনা করিয়া বসেন। আশা তাহার 
এই রূপই হয়; কার্য্যক্ষেত্রে ঘটনা হউক আর না হউক। এই 

রূপ স্থলে কেমন করিয়া লোকে সমান অবস্থাপন্ন সৎপাত্রে 
কন্তাদান করিবে? গতিকে কাহাকে কাহীকেও বাধ্য হইয় 
প্রিয়তমা স্নেহের পুতলীকে মৃখ-গাত্রে ন্যস্ত করিতে হয়। কেহ 

€কহ বা অন্নহীন ব্যক্তির গৃত্েঃ কেহ বা আপনাপেক্ষা বংশ. 

র্ধ্যাদায় হীন ব্যজির গৃহে, কন্তা দান করিতে বাধ্য হন। 
এরূপ অবস্থায়ও যদি পাত্র বিচেনায় লোকে কন্তা। দাদ 
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চরে, তাহা হইলেও বিশেষ দোষের কারণ হয় নী কিন্ত 

কন্ত(র বিবাহে লোকে আজ কাল দিকৃ-বিদ্িক্ কাগ্ীকাও ভ্ঞান 

শুন্য হইয়! পড়েন। রূপ বিবেকহীন হওয়ার একটি প্রধান কারণ 

এই যে, পূর্ব প্রথার পরিবর্তন; পুর্বে অইম বর্ষ হইতে দশম বর্ 

পর্য্যন্ত কন্য।বিব|হের কাল নির্ণয় ছিল। যথা-_“অষ্টমে চ ভবেদ- 

গৌরী নববর্ষে চ রোহিণী | দশমে কন্যকা! প্রোক্তা তদুর্ধে চ বুজ- 

স্বলা।” অর্থাৎ পিতা অষ্টম বর্ধে কন্যাঁদান করিলে গৌরী -দানের ফল 

পাইবেন, নবম বর্ষে রোহিণী-দানের এবং দশম বর্ষে কন্যা: 

দানের ফল পাইবেন | তাহার উর্ধ__অর্থাৎ একাদশ বৎসর হইতে 

রজন্বলা কাল; তখন আর কন্যা দানের ফল নাই। হিন্দু-শান্ত- 

কারেরা বহুবিধ যুক্তি-তর্ক ও বিচার করিয়া এই নিয়ম প্রবর্তন 

করিয়াছেন। অধুনা পাশ্চাত্য-মতে শিক্ষিত অনেকেই বালা- 

বিবাহের দোষ দিয়া থাকেন; কিন্তু বাল্য-বিবাহ ষে অতান্ত। 

মাদরণীয় এবং গৃহাস্থের অত্যন্ত মঙ্গলঙ্জনক, তাহাতে আর কিছু, 

মাত্র সন্দেহ নট্টে। কেন না, বালিকার কাম-তাঁব উদয়ের পু 

সে ধদি বিবাহিত হয়, এবং হিতাহিত জ্ঞানের ও বুদ্ধি-প্রাথ্যোর 

পূর্বে সে যদি শ্বশুর-কুলে নীত হয় তবে শ্বক্ধ ও বৃদ্ধাগণেঃ 

নিকট সংশি্ষা প্রাপ্ত হইয়া, এবং তাহাদের অন্ুশীসনে লক্ষ 

রন্ৃতি রক্ষা করিয়া, তাহাদের অনুকরণে স্বামী তাসুর শ্বণর হব 

প্রভৃতি গুরু ও অন্যান মাননীয়গণের সম্মান ও সেবা শুর 

শিক্ষা করিয়া বয়োর্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ গৃহ-লঙ্দী হইয়া 

উঠে। 

| বড়ই আগ্গেপের বিষয় ষে, এরূপ মঙ্গলের ও সুনীতি-পোষব 
র্যা আজকাল সমাজ হইতে তিরোহিত' হইবার উপক্রধ হং 
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ঘাছে। বয়স্থা এবং যুবতী বিবাহ ষে অতিশয় নিন্দনীয়, এবং 

সকল দেমের আকর, তাহ। অনেকে বুবিয়াও বোঝেন ন1! শাস্ত্রে 

নির্দিষ্ট আছে যে, কন্য বিবাহিত না হইয়! রজস্বল! হইলে, কন্যা- 

জনকের সপ্তম-পুরুষ পর্য্যস্ত নরকন্থ হয় এবং তাহার পিতৃগণ 
সেই রুধির পান করেন? এবং ষে ব্যক্তি রজন্বল| কন্যাকে বিবাহ 

করে, তাহারও সপ্তম-পুরুষ নরকস্থ হয়। যুক্তি-অন্ুসারে দেখিলে 

রী বজন্বলা! হইলেই তাহার পুরুষ-সমাগমের ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা 
প্রবল। হইলে, এবং স্বযোগ ও সুবিধা ঘটলে, নায়ক-বিহীন। 

অবল। জাতী যে অপথে পদার্পণ করিতে পারে না, তাহা কেমন 

করিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে? দ্বিতীয়ত ইন্দরিয়ত্তি স্ফ্ি 
হইলে শ্বতাবতই লজ্জার ভাগ ক হইয়া পড়ে। ন্ত্রীলোকের 

প্রধান ভূষণ লঙ্জা, সেই লঙ্জাই যদি তাহার কম হইল, বাঁ সে 
, নিনর্জ হইল, তবে সে রূপ পুন্রবধূ বা গন্রী লইয়া গৃহস্থাশ্রমের 

শোভা সংবর্দিত হয় না।, 

হিন্দুদিগের গৃহস্থালী কেবল অবশ্ত ভরণীয় পরিবারবর্গ লইয়া 
নহে। তাহাদের দেব-সেবা, অতিথ্থি-সেবা, বাঁণ-সেবা, গুরু- 
পুরোহিতের-অর্চন। ও সেবা, পিতৃশ্রাদ্ধ। ব্রত-পিয়ম? এই সকল 

বিধিধ দৈব, পৈতৃক, ও ধর্থান্থযোদিত কুর্য করিতে হয়। 

বালিকাবস্থায় শ্বপশুরকুলে আমিলে বয়োবৃদ্ধাগণের অনুকরণে 

তাহার! শ্বভাবতঃ এ সকল কার্য্যে ভক্তিমতী হয়; এবং অকপটে 

প্রাণপণে, শ্রদ্ধা-তক্তি-সহকারে, সকলের সেবা সুঞ্ষা করিতে 

থাকে এবং রুরিয়াও আনন্দান্নুতব করে? কিন্তু বয়স্থা বাঁ ঘুবতী 

অবস্থায় রিবাহিত হইলে তাহাঁরা প্রায়ই বিলাসিনী হইয়া থাকে 
দেব, দ্বিজ, গুরু প্রভৃতিতে কিন্া বৈদিক ও গৈতৃক-কার্ে 
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তাহাদের আদৌ আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে নাঃসুতরাং & সকঙগ কার্য 

যাহাতে না ঘটে তাহারই চেষ্ট। করিয়া থাকে | এজন্য উহাদিগের 

কর্তৃত্ব সময়ে টব ও পৈতৃক কার্ধ্য প্রায়ই বন্ধ হইয়া যায়। 

বয়স্থা। ও যুবতী বিবাহের দোষে, আর একটি বিষম অনিষ্টকর 
ও নির্দয় কার্য্যের স্রোতে আজ কাল সমাজ বিশৃঙ্খল হইতেছে । 

পূর্বে বাল্য-বিবাহের কারণে বাল-বধুগণ সকলের স্নেহ-ভাজন 

থাকায়, তাহারও সংসারভুক্ত সকল দায়াদের সহ সন্তাব থাকিত; 
এবং ভ্রাত্ব-জায়ারা পরস্পর পরস্পরকে অন্তকরণের সহ ভাগ 

বাসিত, জ্যেষ্ঠাকে তক্তি করিত, জ্যেষ্ঠাও কনিষ্ঠাকে স্সেহ করিত 

স্থৃতরাং বহুকাল পধ্যন্ত সকলে আপন আপন সহোদর ও খুল্লতাত- 

পুত্রগণের সহ একত্রে একান্নে বাস করিতে পারিত। অনেক 

স্থলে প্রপিতামহ-বংশস্ভৃত জ্ঞাতিগণের সকলের পরস্পর একারৈ 

বাস হইত) এবং জ্োষ্ঠানুক্রমে সকলেই সকলের শাসনাধীনে 

থাকিয়া! পরস্পর ভালবাসায় পরম সুখে কালাতিপার্ত করিতে | 

পারিত। | 

বযস্থা বিবাহের ও যুবতীর বিবাহের গুণে, এখন আর প্রায়ই 

ছুই সহোদরে এঁকঝ্রে একান্সে বাস করিতে পারিতেছে না। 

ব্যস্থা হইয়া বিবাহ্ হইলে তাহার প্রথমেই স্বামি-সহবাসে 

সুখানুভব করে, স্বামী ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি মমতা, স্নেহ, 

বা ভালবাস। জন্মায় না। সংসারে প্রবেশ -কবিয়াই তাহার! 

স্বামীকে এককালে আয়ত্ত করিয়া ফেলে; এবং ধনলিপ্া 

্্ীশ্গোকের ে স্বতাবসিদ্ধ গুণ, সেই গুণে নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া 

নিজের এবং নিজ পুন্র-কন্যাদির সুধস্বঙ্ছনত বাঞ্ছা করিয়া 

পরের অনিষ্ট বাসন! করিয়া, পৃথকানন হইঘার জন্য ক্রমিক 
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চেষ্টা করিতে থাকে । অনেক স্বামী স্ত্রীর বাক্য ব্রন্ধ জ্ঞান করিয়া, 

ক্্ীর সন্তোম্বের নিষিত্ব অতি স্নেহ ও তক্তির পাত্র কনিষ্ঠ কি 

জোষ্ঠ সহোদরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পৃথকান হয়েন। 
কেহ যদি স্ত্রীর বাক্যে আস্থা প্রকাশ না করিয়া পৃথকানন হইতে 
অনিচ্ছা করেন, তখন স্ত্রী নিয়ত চেষ্টা, ছল ও কৌশন ছার! 

তাহার ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া. মাত প্রভৃতির এরূপ দোষ সকল 

প্রতিপন্ন করান ষে, স্বামী শাহ] বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে 
পারেন না। অনেক স্থলে স্ত্রীর মতে মত ন1 দিলে সংসারের 

এতাদৃশ অশান্তি উপস্থিত হয় যে, তাহা। ক্রমে সকলেরই অসহ 
হইয়া উঠে। 

স্ত্রী পৃথকানন হইতে ইচ্ছা করিলে শ্বামী যদি াহার মতে মত 

ন| দেন, তবে তাহাকে সর্বদ] অশান্তি ভোগ করিতে হয়; স্ত্রী 
প্রায়ই অসন্ত্ থাকেন, সামান্য কারণে বগড়া হয়, সর্বদাই 

ধিক্কার সহ করিতে হয়, বিবিধ চেষ্টা করিয়াও স্ত্রীর সন্তোষ সাধন 

করিতে পারেন না। স্ত্রী সর্ধদ] রোদন-পরায়ণা হন, বিনা 

কারণে মৃত্যু ইচ্ছা প্রকাশ করেন, অন্যের প্রতি কোনরূপ ভাল- 
বাসা ন। দেখাইলেও, স্বামী অন্যকে তাল বাসেন, তাহাকে ভাল 

বাসেন না, তাহার পুত্রার্দিকে দেখিতে পারেন না, তাহার| মরি- 

লেই স্বখী হন, ইত্যাকার বিবিধ শ্রেষমূলক বাক্য সর্বদা প্রয়োগ 
করেন; সুতরাং স্বামীকে সংসারের শানস্তি-বিধান-বাসনায় 

নিতান্ত অনিচ্ছাসৰে পৃথকান হইতে হয়। পূর্বে বাল্যবিবাহ 
প্রচঙ্লিত থাকায় এবং বনু পরিবার একজ্রে একানে বাস করায়, 
পরস্পরের ৫সাহার্দ বৃদ্ধি পাইর্ত। যদি কোন স্ত্ী ছৃষট-স্বভাববশঃ 
্বার্থান্ধ হইয়। পৃথকার় হইবার ইচ্ছা কন্ধিত, তাহা হইলে সে 
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হস যনের তাব প্রকাশ করিতে পারিত না। মনের ভাব 

প্রকাশ করিলে সে সকলের নিকট. নিন্দনীয় হইত ; স্বামীও 
তাহার মতের পৌষকত। করিতেন ন1; স্ৃতরাং তাহাকে তাদুশী 

ইচ্ছ। ত্যাগ করিতে হইত । স্বামী তখন অনায়াসেই স্ত্রীর মত 
উপেক্ষা করিতে পাবিতেন ; কারণ বন পরিবারের মধ্যগত 
থাকায়, তাহার অশন, বসন, আহার, বিহার প্রভৃতিতে কষ্ট 

ভোগ করিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু অধুনা 
রয়স্থা বিবাহের গুণে প্রায়ই বহু পরিবারে একত্র বাস ঘটে না। 

সহোদর ব। খু্তাত-পুত্র ভ্রাতার সহিত কদাচিৎ একত্র বাস 

ঘটে। সেরূপ স্থলে স্ত্রীর প্রতি অধিকাংশরূপে নির্ভর করিতে হয়; 

সুতরাং স্ত্রীর ইচ্ছা সফল! না করিলে উপায়ান্তর নাই। 
পূর্বে মাতা ও ভ্যেষ্ঠা ভগিনী সকলের মাননীয়! ছিলেন। 

ভ্রাতৃজায়ারা ননদিনীর; এবং বধূ শ্বশ্জার আজ্ঞা পালন না করিয়। 
থুকিতে পারিত না। মাতা এবং ভগিনীর সাক্ষাতে কেহ ন্ত্রীকে ৷ 
সমাদর করিতে পারিত না; এজন্য মনুষ্ স্ত্রীকে ভাল বাসিলেও ' 
কার্য্যে স্ত্রেণত। প্রকাশ করিতে পারিত না'। এক্ষণে বধৃগণ 
বয়োধিক] থাকাপ্রযুক্ত সংসারে প্রবেশ করিয়াই নিজের সংসার 

নিজে বুঝিয়া৷ লন। ননদিনী এবং শ্বশ্রা তাহার স্বামীর আত্মীয়া 

হইলেও, তাহার পক্ষে পর। পরকে'নিজের সংসার দেখিতে 

দিবেন কেন? এজন্য নিজের সংসার নিজে দেখিতে আরন্ত 

করেন। শ্বশ্র ও ননদিনী তাহার কাধ্য কলাপ দেখিয়া, নিজে- 

: দের মান রক্ষা-বাসনার সংসারের কর্তৃত্ব হইতে বিরত হন। 

আধুনিক স্ত্রীগণ স্বামীর সহ'আলাপ হওয়ার কাল হইতেই 
স্বামীকে প্রকাশ্যরূপে অত্যধিক আদর যত্ন করেন; এবং বাহিক 
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এত ভালবাস! দেখান যে, স্বামী সমস্ত কার্য্য ভুলিয়া গিয়া 
একমাত্র স্ত্রীকেই* উপাস্ত দেবতা-স্বূপে অর্ললোকন করেন; 
সুতরাং স্ত্ী!ঘাহা ইচ্ছা করেন, অবিচারিত ভাবেই তাহা সম্পা- 

দিত হয়। স্বামীর ভ্রাত। বা ভ্রাতৃ-পুত্রা্দিকে, যদি স্বামী কোন বস্ত্র 

বা আহার্ধ্য দান করেন; তাহাতে স্বামীর উপর যথেষ্ট ক্রোধ 

করেন, অভিমান প্রকাশ করেন; কিন্তু নিজের পিতৃকুলের 

ভ্রাতা, ভ্রাতৃ-পুল্র, তগিনী, ভগিনী-পুত্রা্দি ভিন্ন ভ্রাতৃবধুর সৈএর 
মায়ের জায়ের ধর্ম-পুত্রাদিকেও অশন বসনে পরিতুষ্ট করিতে 

ক্ষান্ত হয়েন না। এইরূপ দেখিয়া শুনিয়াও স্বামী বাঙনিশ্পত্তি 

করিতে পারেন নী। কারণ তিনি জানেন, স্ত্রী-দেবতাকে রুষ্ট 

করিলে তাহার আর সংসারে কোন সুখ নাই। 
ব্তমান সময়ে স্ত্র-প্রাবল্যের ১৪ পৃথকান্নের আর একটি 

কারণ হইয়াছে। সেটি চাকরী ব্যবসায়ীদের দ্বারাই স্থষ্টি হইয়াছে । 

পূর্বে যাহারা চাকরী করিতেন, তাহারা বিদেশে পরিবার লইয়া 
যাইতেন না, এবং লইয়া যাইলে নিন্দনীয় হুইতেন। গৃহস্থ 
বধ্গণও সমস্ত পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয়া, স্বামিসহ একা 
বিদেশে যাইতে ইচ্ছা! করিতেন না। যদি কেহ যাইতেন, তিনিও 

স্বীসমাজে আদরনীয়। হইতেন না। সুতরাং একত্রে একানে 

থাক! লোকের স্বতাবতই 'বাঞ্ছনীয় হইত । পৃথকান্ন হইলে বাঁটীতে 
পরিবার রক্ষার উপায় হইত ন|। 

অধুন! বয়স্থা বিবাহের কারণে--অর্থাৎ চাকরী-উপজীবী 

কোন ব্যক্তি, ঘয়স্থা কন্যা বিবাহ, করিলে, কন্যা স্বয়ং বা তাহার 
আত্বীয়াগণ বিবাহ ঝ্বাত্রেই বা! ততৎক্ষেত্রে, পাত্রীকে চাকরীস্থলে 
লইয়৷ যাইবার জন্য, পাত্রকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়া লন। পুকে 



৮ সংসার-ধর্ম ও বিষয় কর্ণা। 

পিতা, মাতা, ভগিনী বাঁ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট স্ত্রীঘটিত কোন 

বথীবার্ডা কেহ কহিতে পারিতেন নী; এনং কহিতেও লঙ্জ! 

বোধ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে কালমাহাস্ম্ে ত্ীঘটিত কথাবাস্! 

কহিতে কেহ সরম বোধ করেন না, এবং কহিতেও কোন 

বাধাবিদ্ন মনে হয় না। এজন্য বিবাহের অত্যল্প সময় পরেই 

সপরিবারে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাব উিত হয়; এবং সকলেই 

তাহা অনুমোদন করেন। যাহারা সামান্য বেতনে চাকরী 

করেন তাহারাঁও এ্ররূপভাবে পরিবার লইয়া বিদেশে যান? 

কিন্ত আয়ের অল্পতাহেতু কোনরূপে নিজের খরচ পত্র চালাইয়া 

ঘদদি কিছু উদ্বত্ত করিতে পারেন? তাহাতে বাধ্য হইয়া স্ত্রীকে 

অলঙ্কারাদি দিতে হয়। কেন না, অলঙ্কার না৷ পাইলে স্ত্রী সন্ত 

থাঁকে না. একমাত্র ত্রীকে লুইয়াই যখন বিদেশে আছেন, তখন 

তাহার অসন্তষ্ঠিতে অশান্তি ভোগ করিতে হইবে। বিশেষ 

অন্ঠান্ত চাকুরে প্রতিবেশীর যখন স্ত্রীর অলঙ্কার আছে, তথন 

তাহার স্ত্রী বিনীলঙ্কারে অন্যের বাটীতে কিরূপে গমনাগমন 

করিবেন? স্থুতরীং নিজের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়াও ভাহাকে 

তীর অলক্কারাদি দিতে হয়। এদিকে নিজের তরণ? গোষণ। 

রর আতরণ ইত্যংদি থরচপত্র করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয়? 

তবে তিনি যৌথ সংসারে কিছু পাঠাইলেন। উদ্বৃত্ত না হইলে 

পাঠাইতে পারিলেন না। 

পারিবারিক সংসারভুক্ত স্ত্রী-পুরষগণ তাহার ব্যবহারে 

অসব্ব্ট হইয়া উঠিলেম। তাহারা ভাবিলেন। উনি স্ত্রীকে 

অনক্কার দিতেছেন, নিজে সঞ্চয় করিতেছেন, সংসারে কিছু দেন 

না। উহার সহ একক্র থাকিয়া আমাদের লাত্ব কি? দ্রীগণের 
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ঈর্ধ। চিরকালই প্রবলা। তাহারা যদ্দি অন্যকে অলঙ্কার পরিতে 

দেখিল, কাহারও ভ্ল কাপড় দেখিল, তবে ঈর্ধানলে পুড়িয়া 

মরিল। অন্যের ভাল দেখিতে ন| পারিয়া, নিজের অবস্থা না 

বঝিয়াই তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইল। এই সকল 
কারণে অনেক পরিবারে পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়ে। অনেক 

স্থলে স্বামী উপায়ক্ষম হইলে, উপায়ক্ষম রহিত বক্তির সহিত, 

তাহার স্ত্রী কখনই একত্রে থাকিতে ইচ্ছা করে না। এই 

প্রথা বঙ্গদেশ অপেক্ষা মারবার দেশে আরও বেশী প্রচলিত। 

ধখাসময়ে কন্যার বিবাহ না দয়া কনাকে বয়োধিকা 
করিলে, আরও কতকগুলি দোষের স্থষ্টি হইয়া! পড়ে। আজ' 

কাল কেবল অর্থের জন্য, মানুষ এরূপ পশুভাবাপন্ন হইতেছে 

ঘে। তাহার] দয়া, ধর্ম, লজ্জা, ভয় সমুস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল 

অর্থের দীসত্ব করিতেছে। অর্থের আশা বা অর্থের অভাব, এই 
দ্িবিধ কারণেই মানুষ হতজ্ঞ্ান হইতেছে । যদি বাস্তবিক সমাজ- 

শাসন থাকিত, ধর্দের প্রাখ্্য থাকিত, শান্তকারদিগের প্রাধান্য 

থাকিত, তাহা হইলে হিন্দু-সমাজ কখনই শ্বেচ্ছাচারী হইতে 
গারিত ন!। ৃ 

লোভ-পরতন্ত্র হইয়া পুন্র-ুক্ক গ্রহণে যাহার॥ সমাজকে উচ্চ 
করিতেছেন, তাহাদের প্রতিবিধানের পথ আশু কিছু দেখা 
যাইতেছে না। কেন না, আজ যিনি কনাদায়গ্রস্থ তিনি হয়ত 
বলিবেন যে, এই প্রথ। যাহাতে রহিত হয় তাহ? সর্বাস্তঃকরণে' 

করা! উচিত) কিন্তু তিনিই আবার যখন কোন পুত্রাদির জনক- 
পে বিবাহ দিতে উপস্থিত হইবেন ; তখন তিমি মনেও ভাবি" 
বেন নাঘে, কন্যাদাক্গ্রস্থ ব্যক্ির. কি সর্ধনাশ-কর মর্দগীড়া 
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উপস্থিত! তিনি তখন যাহাতে নিজের কন্যাদায়ের মায় সুদ 
ক্ষতি পূরুণ হয়, ভাহারই চেষ্টা করিবেন। তিনি নে একবারও 
স্থান দিবেন না খে, কে আমার ক্ষতি করিয়াছে? আমি কাহার 
নিকট ক্ষতি পূরণ লইতেছি? তিনি তাবিয়াও দেখিবেন না যে; 
আমি এই যে ক্ষতি পুরণ লইতেছি, তাহা সমাজের ম।থায় বোঝা 
চাপান হইতেছে। এই ক্ষতি পূরণের দায়ে তাহার, পুত্র, পৌন্র 
প্রপৌল্রার্দির ধান্তভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া তাহারা পথের 

ভিখারী হইবে। যাহার কন্য নাই কেবল পুল আছে, তিনি 

ত আনন্দে উৎফুল্ল । যদি কেহ তাহার নিকট পুক্র-শুক্ক রহিতের 

প্রস্তাব করেন, তিনি হয়ত মুখে প্রস্তাব অন্থমৌদন করিবেন; 

কিন্ত মনে মনে কখনই সে মতের পৌষকতা করিবেন না) 

অথবা মুখেই স্পষ্ট বলিবৈন; ভায়া খন আমার পালা পড়িয়াছে। 
আশু হস্তস্কিত মাণিক কথনই অতল সাগরে নিক্ষেপ করিতে, 

পারিব না। এই প্রথা লমাজ হইতে অন্তহিত করিতে হইলে, 
. সর্বাগ্রে ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্বক; কিন্তু সেইরূপ ত্যাগ 

স্বীকার কয়জন করিতে পারিবেন? অতএব পুন্র-ু্ক গ্রহণ- 
প্রতিকার আর্ত সুদুর-পরাহত। 

স্ছবখন পুন্র-ুক্ধ নিধারণের উপায় আশু দেখ] যাইতেছে না। 

তখন কন্ট।দায়-গ্রস্থ ব্যক্তি, কেন অকারণ কন্তাকে বয়োধিকা 

করিয়া রাখিয়। ধর্ম-হানির ও সমাজ-বিপ্রবের বীজ রোগণ 

করেন? তিনি হয়ত বলিবেন, অর্থাভাব বশতঃ আমি যথা 

মময়ে কন্তা দান করিতে পারি না। কন্ঠ! বয়োধিকা হইলেই 

কি তাহার অর্থাভাব মোচন হইবে? বরং কন্যা ঘতই বয়ো" 

ধিকা হইবে, ততই তাহার চিন্তা বৃদ্ধি হইয়া, তাহাকে কা" 
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ফা জ্ঞানশুন্য পণু-ভাবাঁপর করিবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অনেক 
দেখাইতে পাব ধায় যে, কন্যা! বয়োধিক হওয়ায় এবং নিজ্বের 

মর্থ-সঙ্গতি না থাকায়, অনেক পিতা অতি যন্ত্রের সাধের পুত্তলি 

প্রিয়তর্ম। কন্যাকে ষ্ট বর্ষ বয়ন্ক বৃদ্ধের বরে ন্যস্ত করিয়া হাতীর 
গলায় ঘণ্ট| পড়াইয়া দ্রিতেছেন। আবার কেহ বা সোণার 

প্রতিমা অতি সুন্দরী ললনা, স্ুপর্ক আমকে অতি কদাকার 
মসি-শ্রেষ্ বর্ণম কাকের করে অর্পণ করিতেছেন। কেহ বা 
নিজের উচ্চ মন্তক ভূমিতে পাতিত করিয়া, অতি হীন বংশে, 
অন্পযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিয়া সমাজে চির নিন্দনীয় হইতে. 

ছেন। যদি তাহারা সময় থাকিতে কন্যার বিবাহ-জন্য সচেষ্ট 

£ইতেন, তাহা! হইলে, তাহাদের এই রূপ ধর্মকে জলাঞ্জলি দিতে 
হইত না, এবং সাধের কন্যা-রত্রের চির বিষাদ ঘটাইত না, এবং 
সিজের মস্তক ভূমি-লুষ্টিত করিতে হইত না। 

মন্ুষ্যের একটি প্রধান দৌষ, তাহীরা সময় থাকিতে প্রতী- 
কারের চিত্তা করে না, যখন বিপদ ঘাড়ে চাঁপিয়া পড়ে, আর 

নরাইবার উপায় নাই, তখন বিবেক-হীন হইয়! নিতান্ত অন্যায় 

ও কদর্য্য কার্য্য দ্বারা বিপন্ুক্ির চেষ্টা করে । ' বিষয়-কর্ত্বে৪ 

লাককে এই রূপ বিবেক শুনা হইতে দেখা যায়। অনেক 

চেষ্টা করিলে এবং সময় থাকিতে খণ শোধের উপায় বিধান 

করিলে, যৎসামান্য বিধয়-চ্যুত হইয়া খণ-দায় হইতে রক্ষা 
ইইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ মনুষ্য ত্যাগ স্বীকারে অনিচ্ছা: 
বশতঃ শেষে 'বিষম বিপদাপন্ন হইয়। পড়ে। অনেককে দো 

গিয়াছে যাহার কোন আশা নাই, এবং ভবিষ্যৎ কোন উপায় 

[রা খ্ণ শোধ. হইবার, সম্ভবনা নাই; ত্বিনিও নিরর্থক সমস্ব- 
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পাতি করিয়। এবং অধিকরিস্থ সম্পত্তির কিয়দংশ ত্যাগেও 

অনিচ্ছুক হইয়া, অনিশ্চপ্ন আশার বশে, দা তাঁচ্ছল্য প্রযুক, 
রাজ খপ বা উত্তমর্ণ কৃত ধণ পরিশোধ করেন না। শেষে খণ- 

দায়ে রাজা্েশে যখন সর্বন্ম বিয়ের উপক্রম হয়, তখন আবার 
কিয়দংশ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া! রক্ষার চেষ্টা করেন। কেহবা 
পুনরায় ধণ করিয়া আশ প্রতীকারের পথ দেখেন, ফিন্তু গররূপ 
যাহারা পুনরীয় খণ করেন, বা খণ করিয়া আবার নিশিস্ত 

থাকিয়। কাল হরণ করেন, তাহাদের ন্যায় বিবেক-হীন ব্যক্তির 

মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণই বৃথা! সময় থাকিতে, চেষ্ট। করিলে 

অন্ন সম্পত্তি ত্যাগে কার্য সিদ্ধি হইতে পারিত; এবং সেই 

অল্প ত্যাগের কারণ, অনেকের হয়ত অশন, বসনের কষ্ট হইত 

না, কিন্তু শেষে ধণভার রদ্ধিজন্য অনেককে বাধ্য হইয়া অধি- 

কাংশ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে হওয়ায় তাহাদের অশন, বসনের, 
কষ্ট উপস্থিত হয়। কাহারও বা সর্বস্বান্ত হইয়া যায়; এবং 
কেহ কেহ বাসর্বন্বাস্ত হইয়াও খণ হইতে যুক্তিলাত করিতে 
পারে না তখন তাহার নিজ কার্্য-জন্য পরিতাপ উপস্থিত হয়, 

কিন্তু পরিতাপ করিয়া কি হইবে? তখন ত যর্বপথ রুদ্ধ হইয়া 

গিয়াছে। অতএখ সকল অবস্থাতেই, সকল কার্ষ্যেই, মন্যোর 
নি হিতাহিত ও ভবিষ্যৎ চিত্ত করিয়া কার্য্য করা কর্তব্য। 

কন্যা বিবাহের বয়ঃক্রম নির্গয়। 
কনা! দায়গ্রস্থ জনকেরও কন্যা বিব হে নিয়লিখিত বিষা 

গুলি; পর্যালোচনা করত 'নিজের "অবস্থা, সম্মান। সমাজ-নিয়ম 
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এবং আয় পর্যযালোচনা করি ভবিষ্যৎ চিস্তা করত কার্য্য 

করাই কর্তব্য , 

কন্যার বয়স ছয় কিসাত বৎসর হইলেই কন্যার নিশি 
সুপাত্র অনুসন্ধান করা কত্তব্য। 

কন্যার আট বৎসর বয়ঃক্রম হইলে বিশেষ চেষ্টা করিয়া 
তাহার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য; যদি বিশেষ কোম প্রতিবন্ধকতা 
প্রযুক্ত আট বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে না পারেন) 
তবে নয় বৎসর বয়সে বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টার সহিত কম্যার 

বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করা অবশ্য কর্তব্য। বিহিত চেষ্টা ও 
আগ্রহ থাকা সবেও যদি বিশেব কোন কারণে ঘটনা না হয়; 
তবে কন্যার দশ বৎসর বয়সে নিজের আহার-বিহারাদি সমস্ত 
সুখ ত্যাগ করিয়া অবিরত চেষ্টা দ্বারা ধা সম্ভব স্ুপাত্রে কন্যা 
অর্পণ করা একান্ত কর্তব্য। অন্ততঃ যদি কন্যা রুপ্র কি কৃশ- 
কায় হয় তাহা হইলে তদূর্ধ কিছুকাল অপেক্ষা করা চলে বটে, 
কিন্তু সবল, সুস্থৃকায় বা স্থ ,লাঙ্গী কন্মার বিবাহে কখ্নই দশ বৎসর 
উত্তা্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে। ৃ 

অনেকের মতে বার বসরের নুন বয়স্ক বালিকার বিবাহ 
ইওয়া৷ উচিত নয়। তাহারা বালিকা-বিবাহও ভাল বাসেন 
নাঁএবং ঝুবতী-বিবাহেরও* পক্ষপাতী নহেন। তাহাদের মতে 
বিবাহ সময়ে, বিবাহ সধন্ধীয় কতকটা জ্ঞান, কন্যার হওয়া দর- 
কার। এবং বিবাহের পরে দম্পতী মিলনে, অধিককাল 
বিশ্ব হওয়া উতিত নয়। ষাহাদবের বিবাহ হইলে ঘর চলে না, 
ওনপ অসহ্থ-প্রবৃত্তি, এবং যাহার। হিঙ্দু-শাস্ত্রবাকে আস্থ! করেন 

শা, তাহাদের পঙ্গে স্বাদ্শী কেন পঞ্চদশী, যোড়শী। বিবাহেও ভ 
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কোন হানি নাই; বরং আরও নুখকর | তবে যাহাদের 

হিন্দু-শান্ত্রবাকো আস্থা আছে, তাহার কি'প্রকাবে ই মতের 

গোষকতা করিবে? একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, 
ষ্টুষ্টা, বা স্ুলাঙ্গী কন্যার, দ্বাদশ বংসরের পূর্বে_অর্থাৎ দশ 
রা একাদশ বৎসর বয়সেও ঘূজো নির্গমন হয়া থাকে । বরজম্বলা 

হইলে. পুনর্বিবাহ বা স্বামি- সহবাসের কতর্যা-কর্তব্য মীমাংসা 
করা, এখন আর প্রয়োজন নাই; কেম মা সহবাঁস-সম্মতি 
আইন পাশ হওয়ায়, দ্বাদশ বৎসরের পুর্বে যখন সহবাস নিষিদ্ধ 
ও দণ্ডা হইয়াছে, তখন তৎসম্বন্মে তর্ক-যুজি দেখান নিপ্রয়ো- 
জন। কিন্ত তাই বলিয়! কি হিন্দুগণ শান্ত্রাদেশ উল্লজ্ঘন করিয়া 

নিজের ও পিতৃ-পুরুষের নরকাহ” কার্ধ্য করিতে পারেন ? বিবাহ 
সম্বন্ধে কতকটা! জ্ঞান, বিবাহ-কালে কম্যার থাকা আবগ্ঠক,_ 
ঘাহারা তাহা বলেন; আট নয় বৎসর বয়সেও কন্যার সে, 

জ্ঞান জন্মিতে পারে। এখনকার রালিকাগণ অধিক চতুরা হয, 
আহাদের দেহজ উপাদানে কুলায় না বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত 

থাকে, নচেৎ তাহার! এ বয়সে স্বামি-সহবাস করিতে ও গরাজ্ুখিনী 

হইত না। দ্বাদশ বৎসরের পূর্বে বিবাহ হওয়া কর্তৃবা নহে, 

ইছা যদি সর্ব-সম্মতি মতে ধরিয়া লওয়! হয়, তাহা হইলে ব্যস্থা 

বাযুবতী বিবাহেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কেন না, এখনকার 

লোক সকল, এতই কার্যা-শৈথল্য সম্পন্ন, যে ঠিক্ সময় উপস্থিত 
না হইলে, কেহ কোন চেষ্টা করেন না, প্রায়ই নিশ্চেষ্ট ভাবে 
হবে হইতেছে করিয়া! কালাতিপাত করেন। বাগিকা অবস্থাতে 
বিবাহ দিলে, কোন ক্ষতি বা নিলা নাই, এই নিয়ম প্রচলিত 

থাঁক। লবেও লোকে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ পঞ্চদশ বৎসর বয়স পর্যাঘ 
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কন্যার বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন না। দ্বাদশ বৎসর বয়- 

সের পূর্বে বিধহ দেওয়া অকর্তব্য সিদ্ধান্ত হইলে, লোকে পূর্বে 

কোন চেষ্টাই করিবে না) একাদশ ব! দ্বাদশ হইতে, চেষ্টা আন্ত 
করিবে । জুষোগ, সুবিধা? সন্মান, অর্থ সঞ্চয় ইত্যাদি নান! কারণে 

বিলম্ব হইয়া শেষে পঞ্চদশ, ষোড়শ, অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত 

যে গড়াইবে নাঃ ইহা কেমন করিয়া স্থির সিদ্ধাপ্ত করা যাইবে ? 
তাহার্দের অভিপ্রায়__অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ বৎসর বয়সের 

নিয়ে কনার বিবাহ না দেওয়1, এবং শান্ত্রবাক্যে ও সমাজের 

চক্ষে দোষ না ঘটে, এই রূপ একাট সাম্যবাদ প্রথা আমাদের 

দেশে চলা আবশ্তক বিবেচনা করি। কেন না; এখন যেরূপ 

অকাল-মৃত্যুর আধিক্য ঘটিয়াছে; তাহাতে একাদশ ব৷ দ্বাদ্বশ 

বংসর বয়সের পূর্বে, কন্যা বিবাহিতা হুইয়া, এঁ সময়ের পূর্বেই 
যদ্দি বিধবা হয়, তাহা হইলে পিতা, মাতা, ভ্রাত। প্রভৃতি আত্মীক্- 

স্বজনের বড়ই মনঃকষ্টের “কারণ হয়। অরৃষ্ট-বাদী হিন্দুগণ, 
নষ্ট চিন্তা করিয়া যদিও মনকে প্রবোধ দিতে পারেন, কিন্ত 

যাহাতে সর্বদিক্ বক্ষ! হয়ঃ এবং পিতাও কন্যাকে বয়োধিক! 

দেখিয়া, এককালে ব্যাকুল হইয়া না পড়েন, তাহার উপায় 

উদ্ভাবন করা কি কর্তবা নহে? প্রথাটি অতি সুন্দর, তাহ! 
এক্ষণ মারবার ও পশ্চিম দেশে প্রচলিত আছে। 

প্রথাটটি এই,_কন?। বয়স্থা হওয়ার পূর্বে--অর্থাৎ পাঁচ রা 
দশ বৎসর বয়স মধ, কোন ব্যক্তির পুত্রের সহ বিবাহ-সম্ব 

থর কেরিয়া, বিবাহ না হওয়া পরত, পুত্র এবং কন্যার জনক, 
দাযাজিক আচার, মিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া, তত্ব-তল্লাস- 

পর্ব বর্্-অলঙ্কারাঁদি .আদান প্রদান করিঘেন, ইহাকে সাগাই 
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বলে। সাগাই হইলে পাত্র বা কন্যা একের মৃতু ভিন্ন, অন্য কোন 

কারণেই বিবাহ তঙ্গ হইবে না । পান্স বা কন্য একের মৃত্যু 

হইলে, তখন অন্যের অপরের সহিত বিবাহের কোন বাধা হয় না। 

জামাদের দেশে বৈদিক-বরাক্গণ-সন্প্রদায় মধ্যেঃ সম্ব স্থির-বিষয়ে 

কতকটা প্ররূণ নিয়ম আছে বটে; কিন্তু তাহার্দের কিছু বাড়া- 

বাড়ি আছে; তাহাদের এ দিকে অতি শৈশবে এমন কি গর্ভ- 

সম্বন্ধ পর্য্যত্ত আছে, আবার পূর্ব-সন্বন্ধ-কত পাত্রের মৃত্যু হইলে, 

কন্া অন্-পুর্ববা দৌষে দৌষীতা হয়। তাহার আর সমান বংশে 

বিবাহ হইবার উপায় নাই, অতি নীচ বংশে বিবাহ দ্রিতে হয়। 

অন্ত-পূর্ধা বিবাহকারী স্বামীও জন-সমাজে নিন্দনীয় হন; অনা- 

পূর্বার হস্তের অন্ন-জলাদিও অপবিত্র বলিয়া অনেকে গান 

তোজন. করেন না। ' এই সকল নানারকম কঠিন ও কর্্য 

নিয়ম জন্য এখন 'সমাজপতিগণ প্রায়ই পূর্বাহে মন্বন্ধ স্থির- 

প্রথা রহিত করিয়। দিতেছেন। সীগাই বা সন্ব্ধ স্থির গ্রথার 

ফি কন্ঠার সাত বৎসর হতে দ্রশ বৎসর বয়স পধ্যন্ত সমর. 

নির্ঘযয় এবং ' একের মৃত্যুতে অন্যের বিবাহের কোনরূগ 

দোষ বা নির্দা। ন| থাক, সাব্যস্ত কর হয়, তাহা হইলে এরূগ 

প্রথা পরিচালনই,বিশেষ মঙ্গলকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

কেম না, সাগাই হইলে পাত্র-নির্বাচনের জন্য, কন্যা-জনকের 

চিনা তিশ্বোহিত হইল; তাহার যেমন অবস্থা হইবে? সেই রূগ 

ডারে ব্যয় করিয়া রিবাহ দিলে পাত্রের পিতা আপত্তি করিতে 

পারিবেন না। তাহা হইলে ক্রমে পুত্র-শুক গ্রহণের প্রধাও 

রহিত হইয়া যাইবে। -উরূপ গাগাই বা.সন্বধ স্থির হওয়ার পর 

বিবাহ হইতে যদি কাল বিলম্ব ঘটে, তাহা হলেও কন্যা" 
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কের শান্তরীন্থুসারে কোন পাতিত্ব হয় না। যেহেতু শাস্ত্রের মূল 

উদদেশ্ত তিনি" পালন্ন করিয়াছেন; কন্যার পান্র নির্ণয় করিয়া, 

পিতার কর্তব্য-কার্ধ্য তিনি করিয়াছেন। অনের্কে বন্ধু-বান্ধবতা- 

তে, বা সম্তাব বশতঃ পরস্পর কুটুম্বিতা-স্থত্রে আবদ্ধ হইতে 
ইচ্ছা! করেন, কিন্তু কার্য্য-কাল উপস্থিত হইলে অর্বের প্রলোভনে 
বা অর্থ-দানে অক্ষমতা প্রযুক্ত, তাহাদের ইহা কার্ধ্ে পরিণত 'হয় 
ন1। যদি কম বয়সে সাগাই কর! নিয়ম হয়, তাহা হইলে, 

ইচ্ছা-মাত্রেই সম্বন্ধ স্থির হইয়! ঘায়, অর্থের আকাঙ্ষা বা মায়া 
তাহাতে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। 

ধদিও সর্বধাদি-সম্মতরূপে এই নিয়ম প্রচলিত হওয়া সহজ- 

সাধ্য নহে, তথাচ বিজ্ঞ এবং কর্তব্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 

উচিত ষে, তাহার! বিশেষ চেষ্টা করিয়া” এই নিয়মের পোষক 
কার্ধ্য করিতে আরম্ভ করেন। এবং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় ও অনু- 

. গত এবং অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে এই নিয়মে কার্ধ্য করাইতে প্রবৃত্ত 
হন। পুণ্র-শুন্ক আশু রহিত হওয়ার সম্ভাবনা ষখন দেখা ফাই- 
তেছে না, তখন ঘথা সন্তব গুক অবধারণ করিয়াও সাগাই-প্রথা 
চালান উচিত । কম বয়সে সাগাই হইলে, পুজ কতবিদ্য হইবেন 

কি না, পাত্র-জনকেরও এবিষয়ের কতকটা দন্দেহ থাকে, এজন্য 
শুক্কের পরিমাণ বেশী নাঁ হওয়াই সম্ভাবনা । সাঁগাই কালে ধে 
শুক অবধারিত হইবে, তাহার অধিকাংশ বা সমস্তই কন্যাতরণ 

: বলিয়া স্থির রাখা. আবশ্ক, তাহা হইলে সাগাইয়ের পর হইতে 
বিবাহ-কীল"পর্যযন্ত, ক্রমে মে তিনি (কন্যাজনক ) তাহ। পূরণ 
করিয়া দিলে, আর বিধাহকালে তাহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে 

বাদায়-গ্রত্ত হইতৈ. হইবে ন1। সাগাই-কালে অঙ্গীকত অর্থ 
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ব। অলঙ্কার প্রদান সন্থন্ধে, বিবাহের সময়, কন্যা-জনকের অর- 

স্থান্রূপ ব্যবস্থা হইবে, ইহা! কোন চুক্তির সর্ত না থাঁকিলেও সক- 
লেই যেন তাহার সিদ্ধান্ত মনে যনে জানিয়া রাখেন। 

কন্যার জনক প্রথমতঃ সমাজের ব্যবহারের “প্রতি লক্ষ্য 

রাখিয়া, এবং নিজের আয়-ব্যয়ে মনোনিবেশ করিয়া, ষদ্ি সমান 

অবস্থাপন্ন, বা নিজ হইতে উচ্চবংশে স্ুপাত্রে কন্য। দান করিতে 
সক্ষম হন, তাহাই করিবেন। উচ্চবংশে দিতে না পারিলে। 

সমান-বংশে স্তুপাত্রে কনা দিবেন। যদ্দি সমান-বংশ এবং 

স্থগাত্রে দেওয়! নিতান্ত অবস্থার প্রাতকুল হয়, তবে অপেক্ষাকত 

হীন বংশে স্ুপাত্রে কন্য। অর্পণ করিবেন কিন্তু কোন অব- 

স্থাতেই কেহ কুপাত্রে, কিম্বা নিতাস্ত নীচবংশে কন্যা দান করি- 
বেন না। যেহেতু পঞ্ডিতগণ স্থুপাত্রে কন্যা দ্রানই প্রশস্ত 
বলিয়াছেন। “যদি কিঞ্চিৎ বরে দৌষাঃ কিং ধনেন কুলেন 

বা” এই যে মহাবাক্য চির প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা 

অভীব সমীচীন; কেন না, পা্র স্থবোঁধ এবং সচ্চরিত্র না 

হইলে; কন্যার কখনই স্থখলাত হয় না। পাত্রের চরিত্রে দোষ 

থাকিলে, বা গাত্র নির্খবম, নির্দয়, ক্রোধী, কিম্বা হিতাহিত 

জ্ঞান শূন্য হইলে, কন্যার হুঃখ, কৃষ্ট এবং যন্ত্রণা চিরস্থায়ী হয়; 

এবং অনেক সময়, তাহার জীবনের প্রতিও সশন্ক থাকিতে হয়? 

সুতরাং পাত্রের অবস্থা বিবেচনা কর। সর্বাগ্রে কর্তব্য। স্মুপাত্র 

নির্ণযও সহজ-সাধ্য নহে । কন]ার বয়স হইতে পাত্রের বয়স আট 
হইতে এগার বৎসর অধিক হইলেই সুখকর হয়,_-অর্থাৎ অষ্টম 

1 বর্ষায় কন্যাকে, যদি ষোড়শ, বধাঁয় পাত্রে ন্যন্ত করা যায়, তাহা 
ইয়ে কন্যার বয়ংক্রম যখন ত্রয়োদশ বর্ষ হইবে, তখন গান্ত 



সংসাঁয়-ধর্ম ও বিষয় কর্ম । ১৯ 

একবিংশ বৎসরে পড়িবে, তখন তাহার বুদ্ধির অনেকটা পরি- 

পঙ্কত| হইবে, বিদ্যাভাসও অধিক পরিমাণে হইবে) স্ত্র-পুরুষের 
কর্তব্যত। সম্বন্ধে অনেকট! ধারণা হইবে, এবং পরস্পর পরস্পরকে 

ভাল বাপিয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সাংসারিক কর্তব্য 

কার্য্যের অনুষ্ঠাদে রত হইবে। তদপেক্ষা কিঞ্দিধিক-_অর্থাৎ 
নয়, দশ বা একাদশ বৎসর ব্যবধান হইলে ৮ শক ও 

ফল ফলিতে পারে ;__অর্থাৎ ভ্র্ট্রৌদশ ব্ায়া কন্যার দ্বাবিংশতি, 

ভ্রয়োবিংশতি বা চতুর্বিংশতিণ ঠ বর্ষ বয়ঙ্ক গতি হইলে, দরাম্পত্য- 

সখের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পৰ ।“ভর্ক কারণ, পাত্রের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত 

হইলে বা পাত্র বিঢ..ণধরূপ জ্ঞানস 2 হইলে, স্ত্রীর সুথ-স্বচ্ছন্দতা 

স্ম্লাত তাহার সমধিক হত হয়, এবং স্ত্রীর প্রতি অসদ্যবহার 

করিতে তাহার আদৌ প্রবৃতি হয় না।,যদি স্থামী সদ্ধযবহারী ও 

স্শীল হন, এবং স্ত্রীর গ্রতি সমধিক যন্্রধান্ হন, তবে তাহার 

রাও তাহার গ্রতি সম্পুর্ণ ভক্তিমতি হইয়া, তাহার সেবা-উএ- 

বার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেন; স্থৃতরাং তাহাদের সংসার 

অত্যন্ত সুখময় হইয়া উঠে। 

আবার যদি সমান বা এক, ছুই কি তিন বঃসর বয়ঃকরমের 

ন্যনাধিক্য রাখিয়া বিবাহ সম্পন্ন হয়? তাহাতে অনেকগুলি 

দোষের করণ অন্ধুমান হয়। যেহেতু ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যার ষদি 

ত্রয়োদশ, ডতুর্দশ। পঞ্চদশ বা। যোড়শ বর্ষ বালকের সহ সম্মিলন 

হয়, তবে সেই অপক-বুদ্ধি-কালে তাহার! দাম্পত্য-স্থুখ আস্বাদন 

করিয়া এবং প্ররস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিতে শিখিয়া, ক্রমে 

তদগত চিত্ত হইয়! প্রায়ই, বালকের বিদ্যাতাসে শিথিলতা 

জন্মায়। ক্যনেকাঢনক বাকের আর বিদ্যান্থব্লাগ থাকে না; 



রঃ সংসার-ধর্মা ও বিষয় কর্ম । | 

বিদ্যাভাসে রত থাকিলেও অনেকের উন্নতি সাধন হয় না; 
কারণ, চিত্তের লক্ষ্য ধ্দি এক-পথাবলম্বী হয়, তবে 'তাহার উৎকর্ষ 
সাধিত হইতে পারে; কিন্তু চিত্ত দুই বা! ততোধিক পথের পথিক 
হইলে, কোন পথেই সুচারু-রূপে গমন করিতে পারে না। 

তখন ষে পথ সহজ ও সুগম বলিয়া বোধ হয়, সেই পথেই গমন 
করিতে তাহাস অস্কান্তিকী বাসন| জন্মে । বিদ্যাভাস অপেক্ষা 
দাম্পত্য-সুখাস্বাদন পরম সুখ "কর বিবেচনায়, ভবিষ্যৎ বিষে 
আদৌ চিস্তা না করিয়া, অনেকে ম।বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করা 
সংসারে প্রবেশ করে। কেহ কেপ্রার্ঘকণ' বিদ্যাত্যাসে উন্নতিলাৎ 
করিতে না পারায়, নিজপখ্খতভাবকগণ ক্রক্রর্ভুক বিদ্যাতণাসে 
নিষেধিত হইয় সংসারে প্রবেশ করে । দৈবাৎ কেহ কেহ উদ" 
ক্ষেত্রেও বিদ্যাত্যাসে কতকার্য্য হইয়া, ভবিষ্যৎ সুখের পথ আবি- 
ফার করে বটে) কিন্তু তাদৃশ বালকের সংখ্যা বড়ই কম। 

ত্রয়োদশ বর্ধীয়া কন্যার সহ সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ বা? 
বিংশ বৎসর বয়স্ক বালকের সম্মিলনও অনেকটা পূর্বোক্ত দোষের '.. 
আকর বটে; কিন্তু তাহারা বিদ্যাশিক্ষায় অনেকটা অগ্রসর হয়। , 
আবার কেহ কেহ ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিতে শিখে, কাহা- 

রও বা বিদ্যান্গরাগ প্রবল থাকায়, সে আর স্বলিত হইতে চায় 
না। বিদ্যার্চনা ত্যাগ করিলেও কথপ্িৎ বিদ্যা ও জ্ঞান লাত 
করায়, তাহারা একবারে জীবনোপায় রহিত হইয়া পড়ে না, বা 
অকাল-কুম্মাগুরূপে পরিগণিত হয় না? কিন্তু বাস্তবিক মনুয্-পদ- 

চ্য হয় না, বা কোনরূপ উন্নতির সোপানে. অধিরোহণ 
রিতে সক্ষম হয় না। 

এরূপ সমবহসে বা অত্যন্প বয়ঃক্রমের ইতর-বিশেষে কন্যা 



গংদার-ধর্ম ও বি কর্ম। ৬ 
৯৭ থাকায় দান করিলে? ষে কেবল পাত্রেত্ব বিদ্যাত্যাসের ব্যাঘাত”. :॥ 

তাহা নহে ।" এন্ধপ বিবাহে আরও অনেক গুলি দৌষ উৎপক্ন 
হইতে দেখা যায়। অন্ন বয়স্ক বালক-বালিকার পরস্পর সন্তাব'ও 
তালবাস! উৎপর হওয়ায়, তাহার! প্রণয়-শ্রোতে অধীর হইয়া! 
যায়ঃ এবং পরস্পরের সুখ-চেষ্টায় আগ্রহাতিশয় জন্য, পিতা 

মাতা ভ্রাত। প্রসভৃতি গুরুজনকে অতিক্রম করিয়া, সাংসারিক 

ধন গ্রহণ করিয়া, শ্বেচ্ছাচারীর ন্যায় বহুবিধ কার্ধ্য .করিতে 
আরম্ত করে। তৎকারণে ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়৷ প্রভৃতির কলহাদি 
উৎপন্ন হইয়া, পরস্পরের ভেদ সম্পাদিত হইয়া স্থখের সংসার 
শ্শানে পরিণত হইয়া ষায়। যাহার কিঞ্িন্মাত্র পিতৃ-বিভব 

থাকে, সে এরূপ অবস্থায় আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে 

আলস্তে কাল-যাপন করিয়া এমন অকর্মপ্য হইয়! পড়ে যে, শেষে 
তাহার কার্্য-ক্ষমতা রহিত হইয়া যায়; এবং গ্লিতার অভাবে 
পিতৃ-বিভব করণে অসক্ত হইয়।, শেষে জীবনযাত্রা নির্বা- 

হেই কষ্ট ভোগ করে। আবার কেহ কেহ বা ন্রীর রা 

গড়িয়া বিদ্যান্থশীলন ছাড়িয়। আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া ক্রমে 
অসৎ-সংসর্গে পতিত হয়; তখন নিজের বয়োরদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 

তীর বয়োবৃ্ধি ও যৌবনান্ত দেখিয়া কুরূপ! ধারণা করিয়া পর- 

কীয়া-রৃতি আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া! পড়ে; ক্রমে পান-দোঁষ 
প্রভৃতি বুদৌষে দোষী হইয়। এককালে নর-পণ্-রূপে 'প্রতীয়- 

মান হয়; তখন, ষে প্রেয়সীর ভালবাস ও সুখ-ম্বচ্ছন্দতা বিধানের 

কারণে, পরম ধন বিদ্যাকে পদ দলিত করিয়াছে, সেই 

প্রেয়সী বিবিধ কষ্টে পতিত হইলেও আর তাহার প্রতি দৃষ্ি- 
ক্ষেপেকরেনা। 



এ সংসাব্দ্ধ ও বিষয় বর্ম । 
বিদ্যাতাঃ 

গাশ্চম-দেশধাসী মীরবারী সম্পরায়ের মধ্যে, সমবয়স এবং 

ঘংসামান্ত বয়ঃক্রমের ইতর-বিশেষে, বিবাহ গ্রথা চিত আছে। 

'অনেকস্থলে পাত্র অপেক্ষা কন্ঠার বয়স কিঞ্চিং অধিকও 
হইয়া থাকে; এরূপ বয়ঃক্রম-অসামপ্স্ত বিবাহ-হওয়ায়, & 

সম্প্রদায়ে অধিকাংশ ধনবান্ থাকিলেও বিদ্যাশিক্ষার বড়ই অভাব 

'দেখা যায়। বালকের বুদ্ধি-বিকাঁশের পূর্ব হইতে প্রেমাস্বাদে চিন্ত 

অগ্ন হওয়ায়, তাহারা আর বিদ্যাশিক্ষায় আদৌ মনোযোগী হয 
না। তবে এ সমাজে পান-দোষ বাঁ অন্য কোন দৌষাধহ 

বিলাসের কার্য আদে প্রচলিত না থাকায়, এবং এ সকল 

নিতান্ত ঘ্ণাম্পদ্ কার্য্য বলিয়া নিননীয় থাকায়, এবং অসং-সংসর্ 

বিরল থাকায়, কেহ সহসা কোন অনিষ্টোৎপাদনে সক্ষম হয় না, 

বা সমাজ-কলঙ্করপে পরিগণিত হয় না। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে 

ব্যবসায়-বাণিজ্য অধিক মাত্রায় প্রচলিত থাকায়, সকল 
'অবস্থাতে সকলেই, কিছু না কিছু ব্যবসায় কণ্য পরিদর্শন বা | 
ব্যবসায়-মূলক  কথাবার্ডায় কালাতিপাত করায় সকলেরই ' 

ব্যবসায়-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। কেহ এককালে অকর্মণ্য বা জীবন. 

যাত্রা নির্বাহের অনুপযুক্ত হয় না। পরন্ত খ্ররূপ অবৈধরূগ 
ক্রমে বিবাহ হওয়ায়, পরম্পর যুবক-যুবতীর বয়স; বুদ্ধি" 

লঘৃতা, বিলাস তাৰ প্রভৃতি চিত্ত-বৃত্তি গুলি এক হওয়ায় 

স্বচ্ছাচারীতার প্রবলতা টিয়া উঠে; এবং তজ্জন্য পিতা। 
মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃঞ্জায়। প্রভৃতি আত্মীয় গুরুজন বা ন্নেহাস্প্দ 

ধ্যক্তির সহ একধোগে একান্নে বাস, উহাদের সশ্ররষ্কায়ে অতি কম 

হইয়া গড়িয়াছে। ভ্রাতার সহ ভ্রাতার পৃধকান্নও একরণ 
স্বতঃসিদ্ধঈ। পরম্পর একান্পে না ধাকা ধেন উহ্থাদের চিবত্তন 



সংসার-র্্মও বিষ কর্ম। ৩৫ 

প্রথা । তাহাত সকলে আচরণ করিবেই করিবো।' রঃ 

স্থলে বা অধিকাংশ ব্ূপেই দেখা ঘায় যে, পুত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্লগে 
রব পিতা-মাতার সহ পৃথকান্ন হইয়াছে । পিতা যদ্দি বিমাতৃ- 
পরিণেতা হন, তবে তাহার সহিত কেহই «কারে থাকিবে না 

উহার! পৃথকান-সন্বন্ধে সিদ্ধ হস্ত হইলেও, উহার! পরস্পরক্কে 

বিশ্বাস করিতে জানে। পুথকান্ন হইলেও, যৌথ-কারবারাদি 
সমস্ত একত্র পরিচালিত করিয়া ধনাগমের পথ পরিক্ষার রাখে) 

কিন্তু বঙ্দেশবাসিগণ পরম্পর পরস্পরকে বিশ্বীস.করিতে শিক্ষা 

না করায়, যৌথ-কারবাঁর বা এজমালী সম্পত্তি, একব্রতাবে রক্ষা 
করিতে পারে ন।। সুতরাং পৃথকানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিভব 

বিভাগ করিয়া লইয়া আয়ের ধর্বত। ও ব্যয়ের ভাগ বৃদ্ধি করত 

কমে ধনাগমের পথ রুদ্ধ করিয়। দরিদ্র স্থাষ্ট করে। 

অনেকের মতে; কতকগুলি পরিবার একত্রে একান্নে অধিক 
কাল বাস করা অকর্তব্য। তাহারা বলেন, এরূপ একানে 
থাকিলে তন্মধ্যে অনেকে অপরের উপর নির্ভর করিয়া, চেষ্টা- 

শূন্য হইয়। আলস্তে কাল কাটাইয়৷ অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং 

সকলের সমবেত চেষ্টা ন থাকায়, পরিবারের ক্রশ্োন্নতির বাধা 

জন্য যায়। পূথকান্ন হইলে সকলেরই নিঞ্জ নিজ স্বাধীন চেষ্টা 

অবলম্বন হয়; এবং সকঙ্গেই অর্থাগমের উপায় অবলম্বন করায়, 

ক্রমে সমাজ হইতে দুঃখ দূরীভূত হয়। ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চত্য 
জাতিগণ, এবং মারবারী প্রভৃতি পশ্চিম দেশবাসিগণ, গ্রর্ূপ 

প্রণালী অবলব্ষন করায়, তাহারা প্রায়ই বঙ্গদেশবাী অপেক্ষা 

ধনশালী হইতেছেন। 

গশ্চিম-দেশবাসী মারবারী ডি সম্প্রদায়, এবং ইংরাঙজ 



৩. সংসাধের্ব ও বিষয় কর্মম। 
বিদ্যাতান -77722) 
হত পাশ্চাত্য জাতিগণ। যে স্ব স্থ স্বাধীন চেষ্টাবলন্বী হওয়ায় 

ধনাগমের পথ প্রশস্ত করে. তাহ! অবশ্তই স্বীকার্য্য। কিন্ত 

তাহারা ষে পৃথকানের কারণেই স্বাধীন চেষ্টা অবলগ্ধন করে, 

ইহা অত্রাস্ত রূপে স্বীকার করা যাইতে পাবে না। ইংরাজ 

প্রভৃতি পাশ্চাতাগণের স্বাধীন চেষ্টার প্রধান কারখ, ভাহাদের 

মধ্যে কেবল জোষ্ঠ পুন্র ধনাঁধিকারী হইবে, অন্য পুক্রের পিতৃধনে 

অধিকার নাই। ইহাতে পিতা-মাঁতাঁও পুক্রগণের যাহাতে 

গ্বকৃত উপার্জনে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়, তাহার জন্য বিষ্তা ও 

কার্ধ্য-কুশলতার পক্ষে পুত্রাদির যাহাতে নুশিক্ষা হয়, তাহারই 

সমধিক উপায় অবলম্বন করেন । পুক্রগণও তাহাদের অল্প জ্ঞান- 

সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে, নিজের ভবিষ্যৎ পরিণাম জানিতে পারিয়া 

মনোযোগের সহিত বিষ্যাভ্যাস বা কার্ধ্যকারিতা! বিষয় শিক্ষা 

করিতে প্ররত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করে।, 

বিশেধ & সমাজে বিবাহ-প্রধা পাত্র-কন্যার নিজের ইচ্ছার, 

উপর নির্ভর থাকায়, এবং কন্ঠার নাবালিকা সময়ে, অর্থাৎ 

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃরুমের নিয়ে বিবাহ প্রচলিত না থাকায়, পাব্রগণ 

প্রায়ই উপার্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করেন না। কণ্যারাও 

পাত্র স্বচ্ছন্দে সংসাধধাত্রা নির্বাহ করিবার উপযুক্ত বটে কি না" 

তাহা বিবে্ন| না করিয়া, তাহার সহ বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হয় না। 

এবং বিবাহ-পরেও পাত্রকে তাদুশ কার্যে অনুপযোগী দেখিলে 

বা অন্ত কোন রূপ দোষ দেখিলেই, বিবাহ-বন্ধন ছির করিয়া 

ফেলে । উপরোক্ত উভয় কারণে & সম্পরদায়ে স্বাধীন চেষ্টা! ও 

ধনাগমের পথ প্রককষ্ট হইয়া পড়ে । মারবারী সম্প্রদায়ের মধে 

গমাদ প্রমোদ বা! অসং-সংসর্দ বিরল থাকায়, এঘং অধিকাংশ 



মংসার-্ধন্ম ও বিষয় কর্মা। ৩৫ 

ব্যক্তির নিয়ত ব্যবসায় বা কার্ধ্যকারিতা বিষয়ে চেষ্টা থাকায় 
তাহাদের স্ংসর্গ ও উপদেশান্ুসারে সকলেই চেষ্টাবান্ হইয়া 

ধনাগমের পথ প্রশস্ত করে। 
পিতৃধমে ত্রাতৃগণের সকলের সমান অধিকার থাকায় এবং 

পিতা, মাতা, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। প্রভৃতির অত্যধিক স্নেহ ও 

মমতায় কালাতিপাত করায়, বঙ্গবাসিগণ, অধিক মাত্রায় আলম্ব- 

পরতন্ত্র ও চেষ্টা-শৃন্য হইয়। অকর্মণ্য হইয়া পড়ে । যাহাতে পুত্র 
ব1 কনিষ্ঠ ভ্রাতার্দি আলস্ত বা অকর্মণ্যতাবে কালযাপন না করে, 

তৎপক্ষে প্রত্যেক অভিভাবকেরই চেষ্টা কর। কর্তব্য । মনে মনে 

তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিলেও, কাধ্যক্ষম করিবার জন্ত মনের 

তাব গোপন রাখিয়া, মৌথিক তাড়নাদ্ির দ্বারা তাহাদের 

ভবিষৎ মঙ্গলের পথ দেখা কর্তব্য। একান্-পরিবারভুক্ত 

ব্যক্তিগণ যদি বাস্তবিক ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এবং পরের উপর 

নির করিয়া কালাতিপাত করা, নিন্দনীয় ও লঙ্জান্কর ইহা! 

হৃদয়ঙ্গম কারতে পারিত, এবং সকলে স্ব স্ব ক্ষমতার অনুরূপ 

চেষ্ট। করিয়া একত্রস্থিত সংসারের উন্নতি চেষ্ট। 'করিতে শিখিত, 

তাহা হইলে স্ইে সমবায় চেষ্টায়; একক্রস্থিত,সংসারের যেরূপ 

উন্নতি হইত। এবং ধনাগমের পথ যাদশ প্রশস্ত হইত, পৃথকানন 

হইয়া পৃথক চেষ্টায় ত্তাদ্বশ হইত না। কেননু! পৃথকান্ন হইলে 
অপেক্ষারুত ব্যয়ের মাত্রা অধিক হয়, সুতরাং উন্নতির মাত্রাও 

কমিয়া যায়। 

.. একজ্রে একাল থাকিলে স্ব স্ব স্বাধীন চেষ্টায় বাঁধা ঘটে 

ব্লিয়াই কি বঙ্গদেশবাসিগণ পরম স্সেহের কনিষ্ঠ ত্রীতা॥ ভ্রাতৃ- 
পুত্র :প্রস্তৃতিকে অক্ষঘ বা৷ সংসার-প্রহিপালনে জন্পযুক্ত 



৩১ সংসার-ধশ্ম ও বিষয় কর্ম | 

জানিয়াওঃ তাহার্দিগকে পৃথকান্ন করিয়। দিয়া, তাহাদের কষ্ট 

দেখিতে গারেন? অপরের কন্ট। স্ত্রীগণের তাহাতে কষ্টান্থুতব 

না হইলেও হইঙে পারে? কিন্তু পুরুষ যদ্দিও বিশেষ কোন 

কারণে বাধ্য হইয়। এরূপ কার্য্য করেন ব। এরপ কার্য্য ঘটনায় 
বাধ। দিতে সক্ষম না হন; তত্রাচ তাহাতে যে তিনি কোন কালে 

স্বধান্থতব করেন না বা মনে মনে চিরঘন্্রণা ভোগ করেন, 

সদয় ব্যক্তিমাত্রেই ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য । বঙ্গদেশবাসী 
সংকুপঙ্জাত, সাগণশ[লী, সংস্বতাবাপন্ন ব্যক্তিগণ, দশজন 
আত্মীয় স্নেহাম্পদ বা তক্তির আম্পদ ব্যক্তির সহ একত্রে একানে 

থাকিয়া, কোন প্রকারে সামান্ত ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ 

করিয়াও যাদৃশ মুখান্থৃতব করেন পৃথকান্ন হইয়া অত্যধিক 
ধনার্জন করিয়। ইচ্ছান্ুরূপ ভোগ-বিলাসে কালাতিপাত করিলেও 

তাদৃশ অুখান্থতব করিতে পারেন না। 
যদিও একত্রে একাগে বাস বঙ্গদেশবাসিগণের একান্ত বাগথনীয়। 

তত্রাচ যাহাতে সমাজের ত্রমোন্তি হয়ঃ তাহার উপায় উদ্ভাবন 

করা কর্তব্য। যদি একত্রে একান্নে থাকিয়া সকলেই নিজ নিঙ্জ 

সামধ্ধ্যামুরূপে চেষ্টা করিতে রত হয় এবং সকলেই সংসারের 
উন্নতির প্রতি মনোমোগী হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত সুখকর 

হয়। ষাহারা পরিশ্রম দ্বারা কৃষি-কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়া 

জীবনযাত্র! নির্বাহ করেন, তাহাদের পক্ষে একত্রে একানে 

থাকিয়া পরস্পর চেষ্টায় ক্রমোন্নতির পথ পরিষ্কার হয় এসং 

শ্রযজীবাঁ কষি-সমপরদায়ের এরপ একত্রে একান্ে থািয়া। চেষ্টা 
রাও একাস্ত কর্তব্য । মসিজীবী বা বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর পক্ষের 

ঘি সকলে সমিরঘ্যা়প চেষ্টা করেম, পরিবারভূক্জ 'অধর'ব্যজির 



সংসার-ধর্মা ও বিষয় কর্মা। ৩৭ 

গদোষ্নতি দেখিয়া, নিজের ক্ষমতানুরূপ নিয় পদের কার্ধ্য করিতে 

অপমান বোধ করেন, বা ওদান্ত প্রকাশ করেন, কিম্বা অনর্থক 

অলসভাবে কালযাপন করেন, সে স্থলে স্নেহ মমতা বিসর্জন 
দিয়াও তাদুর্শ ব্যক্তির ভবিষ্যৎ শুত কামন। করিয়া তাহাকে 

পৃথক করিয়! দেওয়া উচিত। যদি পৃথক্ করিয়া দিলে তাহার 

অশন-বসনের কষ্ট উপস্থিত হয়, তখন বরং কিছু সাহায্য করাও 
কর্তবা) তবু তাহাকে একত্র রাখিয়া অকর্মণ্য বা অলস কর 

কখনই কর্তব্য নহে। ধররূপ ক্ষেত্রে যে একেবারেই পৃথক্ 
করিয়া দিতে হইবে, তাহা নহে । প্রথমতঃ  সকল/ব্যক্তিগণকে 

নীতি-শিক্ষা দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যৎ পরিণাম দেখাইয়া দিতে 

হইবে, তৎপরে সংসার-যাত্রা নির্বাহের জন্য প্রত্যেক সুস্থকায় 

ব্যক্তির নিকট হইতে তাহাদের ক্ষমতান্নুরূপ একটি মাসিক বৃত্তি 
গ্রহণের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এরূপ কার্যে যদি সকলের 

সন্তোষ বা সমবায় চেষ্টা থাকা! বিবেচিত হয়, তবে সংসার যাহাতে 

সৃইসা বিচ্ছিন্ন না হয়, এইরূপ একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম করা' কর্তব্য। 

সংসারের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানবান্ বাক্তির অধীনত সকলেরই 

স্বীকার করা কর্তব্য। তিনি ষদি কোন অবৈধ বা অসঙ্গত 

কার্ধয করিয়। ভেদ-নীতির পথ পরিষ্কার করেন; তবে তদপেক্ষা 

অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষঠ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাকে বুঝাইয়া ক্ষান্ত 

করিতে পারিলে করিবেন; অন্যথা তাহার হস্ত হইতে কর্তৃত্ব 

কাড়িয়। লইবেন । যদি পরস্পরের বিশেষ মনোমালিন্য উপস্থিত 

হয়, চেষ্টা দ্বারা পুনগসিলনের সম্ভব না থাকে, এবং সাংসারিক 
কার্য-কলাপে পরস্পরের গুদাস্য উপস্থিত হয়, তবে সংসার 
একআ্ে একানে.. রাখিতে চেষ্টা করিয়া সংসারের অবনত্তি 



৩৮ সংসা'র-ধশ্ম ও বিষয় কর্ম্ম। 

করা অপেক্ষা, পরম্পর পৃথকা নন হইয়া স্ব স্ব স্বাধীন চেষ্টা করা এবং 
আপন আপন উন্নতি কামনা করত সমাজের ক্রঃমান্নতির পথ 

পরিফার করা ভাঁল। | 
স্নেহবান্ আস্থাবান্ সদয় হিন্দুর পক্ষে দেব পিতৃ ও অতিথি- 

সেবা ও পুজার্চনাদি এবং আত্মীয়, স্বজন ও কুটুর্থতরণাদি, এবং 
প্হিক ও পারলোকিক কার্ধ্য যাদৃশ স্বুখকর, কেবল মাত্র নিজের 

'ও নিজ ভ্্রী-পুন্রাদির ফোড়শোপচারে উদ্র-সেবা তাদৃশ সুখকর 
হয় না। বহু পরিবারে একব্র থাকিলে, এ সকল কার্য যেমন 

অনায়াসে পরমাহ্লাদে সুসম্পনন হয়; পৃথকানন হইয়া একাকী 

ংসার-পথে বিচরণ করিলে, ধ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান বহু 

আয়াস-সাধ্য এবং বহু ব্যয় বানুপ্নয হইয়া উঠে। অনেক স্থলে 

স্ুসম্পন্ন হওয়ারও বাধ] ঘটে। আত্মীয় বন্ধু সকলের সহিত 

সৌহার্দ ভাবের অতাব বশতঃ এ প্রকার কার্ধ্য করিতে 
অনেকে অপারগ হইয়া পড়েন । | 

সি শত 

কন্যার শিক্ষা | 
যে হিম্দু-পরিঝরের একত্রে একান্দে বাস বিশেষ সুখকর? ও 

একান্ত বাঞ্ছনীয়, আজকাল বয়স্থা বিবাহের এবং অসামগ্রসা 

বসে বিবাহের প্রচলন হওয়ায় ও স্ত্রী শিক্ষার অভাবে, সেই হিন্দু 

পরিবার স্নেহ-মমতা শূন্য পিশাচের আকর-স্থান বলিয়।৷ পরিগণিত 

হইতেছে ্ত্ী-শিক্ষা বলিলে অনেকে হয়ত বুঝিবেন+রাপিকা দিগকে 

ইংরাজী বাঙ্গালায় উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া, বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাধি 

ধারিনী বা সঙ্গীতানর।গিনী করিলে, তাহার শিক্ষার কার্ধ্য হইল। 



সংসার-ধন্ম ও বিষয় কর্ম। ৩৯. 

এরূপ শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা! বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় 

না; বরং তাহাকে কুশিক্ষা বলিয়। সিদ্ধান্ত কর। যাইতে পারে । 
কেন না,সে শিক্ষায় সমাজের চিরন্তন রীতি-নীদ্তির বিপধ্যয় হয়; 

গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অভাব হয়; আমোর্দ প্রমোদ 

এবং বিলাসিতার আ্োত প্রবল হয় ; এবং নিজের স্বামী পু ভিন্ন 

স্বামি-কুলের অন্য আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ব৷ 

ন্নেহ হয় না। সে শিক্ষার প্রসাদে হিন্দুর স্ত্রী হিন্দুধর্ম ও হিন্দু 
তাবের অনুকুল গৃহ-লক্মী-রূপে প্রতীয়মানা না হইয়া, অহিন্বু- 
তাবাপন্না ধর্্াধর্শ-জ্ঞান শ্ন্া স্বেচ্ছাচারিণী পত্যন্থশাসিনী 
নিলর্জা নৃত্য-গীত-রত। বিগ্যাধরী ভাবে প্রতীয়মান! হয়; সে 
শিক্ষা কখনই হিন্দু-স্্রীর পক্ষে সুশিক্ষ। বলিয়৷ স্বীকার করা 

যাইতে পারে না। 

অনেক পাশ্চাত্ভাবে শিক্ষীত ব্যক্তি হয়ত, এরূপ নাটক 
' নভেল ও সঙ্গীত-চর্চা্গরাগিণী স্ত্রী পাইলে কৃতকুত্য হন এবং 
'জন্ম-জন্মাস্তরের নিজ এবং পিতৃ-পিতাষহ-জনিত তপস্যার ফল 

বলিয়া মনে করেন । পয়সা ব্যয় করিয়া খিয়েটার দেখা, বাইজীর 
গান শুনা, খেম্টা-নাচ দেখা, সার্কাস দেখা অপেক্ষা, এই সমস্ত 
কার্য বিনা পয়সায় গৃহে বসিয়াই একমাত্র স্ত্রীরুদ্রে সমস্ত বন 
পাইয়া অনেকে পরমানন্দ অনুভব করেন। কিন্তু আস্থাবান্ 
হিন্দু বা হিন্দু-সমাজস্থ ব্যক্তিগণ, তাদশ শিক্ষীতা। স্ত্রী ইচ্ছা করেন 
না। হিন্দুর স্ত্রী-শিক্ষা বলিলে, বুঝিতে হইবে, যে স্ত্রীর 
শ্বামি-সেবায়, অনুধাগ, শ্বশুর শ্বঞ্জ ও গুরুজনের প্রতি পরম 

ভক্তি) দেধর ও পুজ্রাদির প্রতি পরম দ্বেহ, দেবতা ত্রাঙ্গণে অচলা 
ভক্তি, দৈব এবং পিতৃ-কার্য্যে পরম শ্রদ্ধা, অতিধি-অত্যাগতের 



৪ সংসার-ধর্মম ও বিষয় কর্ম! 
৮ শা শীট পশিসপস্পীশসপািশিিশিপাস্

দ পাপ ২ শা পলিশ শী শশী 

প্রতি যয অন্ধ আতুর খর প্রভৃতি উপায়াক্ষম ভিক্ষুকের গ্রতি দয়া, 

এবং নিজের আদ সুখ ইচ্ছা না করিয়া পারিবারিক এবং অপর 

সকলের সেবা-ওশ্রাধায় সর্বাস্তঃকরণে যত্র আছে' সেই রমণীই 

শিক্ষিতাহইয়াছেন। তাহার বিগ্াভ্যাস থাকুক আর নাই থাকুক, 

তিনিই শিক্ষিতা স্ত্রী বলিয়া পরিগণিতা৷ হইবেন। যদি বিদ্যাভ্যাস 

থাকে, তবে তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠে মনোযে!গী হইবেন। 

হিন্দুর স্ত্রীর বিদ্যাত্যাস থাকিলেও, তিনি কখনই যেন রহস্ত- 

গ্রদ লঙ্জা ধর্মের হানিকর নাটক নতেলাদি পাঠ করিয়া, নিজের 

চরিত্রের অপকর্ষতা মাধন না করেন। স্ত্রীগণের চরিত্র অতি 

কোমল, তাহারা কর্তব্যাকর্তৃব্য অবধারণেও দু়-চিত্ত নহে। 

'বিগ্কাভ্যাস-চর্চা৷ থাকিলে অশ্লীল বা! রহস্তগ্রদ পুত্তকাদি পাঠে 

চিত্ত-বিকাঁর ঘটে, অধবা প্রেম-রসোদ্দীপক উপন্তাসাদি পাঠে 

মনে অসস্ভাবের উদয় হয়। কিনব! পত্রাদদি দ্বারা অগ্ঠের নিকট 

নিজ কুভাব প্রকাশ করে; বা তাহা পরিপোষণের পন্থা অবিষ্কার 

করে, এই আশঙ্কায় মধ্যে সমাজ হইতে স্ত্রীগণের বিদ্যান্ুশীলন' 

বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্বে ধর্ম ভাবের আধিক্য বশতঃ স্ত্রীগণ 

অসত্তাবাপন্ন ,হইতেন না৷ বলিয়াই, পূর্বে বিগ্যান্ুশীলন-চট্চ 

প্রচলিত ছুিি। পুর্বে যবনাধিকারের কাল হইতে এবং মধো 

মধ্যে হিন্দুদিগের বিভিন্ন রূপ ধর্মের ধর্্ম-গ্রচ'রকের মত-দ্বৈধতায় 

ধর্ম-বিপলব ঘটায় লোক-সকল-যধ্যে ধর্মভাবের অনেকটা 

শিথিলতা হওয়ায়, সমাজ-পঠিগণ স্ত্রীর বিস্যানুশীলন রহিত 

করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে উপরের উল্লিখিত 

মত সংসার-কার্য্যে শিক্ষিত। করিয়! সংসারের সুখ বৃদ্ধি করিয় 

ছিলেন। 



সংসাঁর-ধন্ম ও ব্ষিয় কন্মা। ৪১: 

এক্ষণেও অনেকের মতে হিন্দু-জ্ীর বিগ্ভাভ্যাস নিন্দনীয়; : 

কিন্ত আজকাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে এবং মানবগণ যেরূপ 

অল্লাম়ঃ হইতেছেন,। এবং লোক সকল যেমন চিরপ্রবাসী 
হইতেছেন,তাহাতে স্ত্রীর কথঞ্চিৎ মাতৃভাষা শিক্ষা! করা কর্তব্য । 
কেন না, স্বামী প্রবাসী হইলে তাহাকে পত্রাদি পাঠীন বা আগত 

পত্রাদির উদ্ুর দেওয়া, নিজে লেখা পড়া জানিলে ধেরূপ সহজ 
ও সুখের হয়) অন্টের নিকট গড়ান বা লেখান তাঁদুশ সন্তোষ- 

কর হয় না। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে বিশেষ গোপনীয় কথা 

লিখিতে পারেন, এবং স্ত্রীও স্বামীকে বিশেষ গোপনীয় সংবাদ 

জানাইতে পারেন, তাহা অপরের নিকট লেখান বা পড়ান উচিত 

নয়? স্থৃতরাং সেই সকল সংবাদ আদান-প্রদান একরপ বন্ধ থাকে; 

কি আদান-প্রদান হইলে লজ্জা ব। ক্ষতিকারক হইয়া উঠে। 

আবার অনেক পতির অকাল-মৃত্যুতে নাবাগক পুভ্রাদি থাকিলে, 

সমস্ত বিষয়-তার স্ত্রীর উপৰূ পতিত হয়। স্ত্রী লেখ! পড়া জানিলে 
বিষয় সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান রাখিতে পারেন । স্ত্রীর বিদ্যাচর্া 

না থাকিলে সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়। আজ 

কাল লোক সকল চরিব্রহীন হওয়ায়, কাহারও উপর সম্পূর্ণ 
নির্র করিতে পারা যায় না। অবলা স্ত্রীলেককে ঠকাইয়! অর্থ 

গ্রহণ করিতে পারিলে। ফেহই পশ্চাৎপদ হয় না। অনেক স্থলে 

দেখা গিয়াছে, সহায়হীন। রমণী, আপন ভ্রাতা বা পিতার উপর 

বিষয় কার্য সমর্পণ করিয়াও বঞ্চিতা হইয়াছেন। অতএব নিজের 

আয়ের ব্যয়ের ষথার্থ হিসাব বা অনুসন্ধান রাখিতে পারা যাঁয়, 

তদুপযুক্ত মাতৃভাষা শিক্ষা করা এক্ষণে স্ত্রীগণের অবস্ত কর্তব্য। 

এ কার্য যে কেবল-বিদ্ভা। বলেই সাধিত করিবেন? তাহা নহে; 



৪২ সংসার-ধর্ম্ম ও বিষয় কর্মা। 
পেশ শী আপি পপ পা পপ 

স্বামী বর্তমানে সকল কার্ষ্য অনুসন্ধান রাধিলে এবং ষৎ সামান্ঠ 

বিস্তাচর্চা থাকিলেই তাহা৷ সম্পন্ন হইতে পারে, 

পূর্বে পিতৃ-ৃহে থাকিয়া বালিকাগণ মাতা গরসৃতি বয়দধা- 
গণের অনুকরণে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহাদের দ্বারা অনজ্ঞাত 

হইয়া দেব-দ্বিজ-গুর-সেবাদি এবং দেবার্চনা অতিথি-সেবা 

প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এবং উগ্থদেশ বাক্যে 
সুশিক্ষিত হইয়া, বাল্যাবস্থাতে শ্বশুরকুলে নীত হইলে পর, তথায় 

অনায়াসেই সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যশোভাগিনী 

হইতেন। এক্ষণে বালিকার বিগ্বান্থশীলন কর্তব্য বলিয়া 
বিবেচিত হওয়ায়, বালিকা পিতৃ-কুলে থাকা কালে কেবল পুস্তক 

পাঠ কর] ভিন্ন অন্ত গৃহ-কাঁ্ধ্য করেন না, এবং রদ্ধাগণের কোন 

বাক্যাদি গ্রাহ করেন, না? স্ৃতরাং তাহারা সাংসারিক কার্যো 
অনভিজ্ঞ হন এবং অনত্যন্ত থাকিয়া যান। এখনকার কণ্ঠা- « 

জননীগণই যখন বয়স্থা। হইয়া বিবাহিত, হইয়াছেন। এবং পূর্বো্ত , 

প্রকার হিন্দু-তাবে শিক্ষিতা নহেন, তখন কণ্তাগণকে কোন 

স্গীতি শিক্ষ1 দিতে তাহার! পারগ হন না, এবং শিক্ষা দিবারও 

কোন চেষ্টা করেন না। বাণ্তবিক যদি পূর্বের ষ্টায় বালা- 

বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষণ প্রবন্তিত হয়ঃ তবে সংসার কত স্থুখের হয়। 

অতএব সমাজস্থ ব্যক্তি সকলেরই যাহাতে পূর্বপ্রথা পুনরাবগ্তি 

হয়, তাহার্ই চেষ্টা করা উচিত। 

০০০ 



পাত্র নির্ণয়। 
কিরূপ বয়সে কন্ত] পারের সংযোগ করা উচিত, তাহা বলা 

হইল। এক্ষণে কিরূপ পাত্রকে সুপাত্র বলিয়৷ নির্ণয় কর! যাইতে 

পারে, তাহাই বল! প্রয়োজন হইতেছে । পাত্রের স্বতাব, কুণ? শীল, 

বিগ্ভাএবং বুদ্ধি, এই কএকটি বিষয়ই লক্ষ্য করা৷ দরকার । 
প্রথমতঃ স্বভাবের বিষয়ই পর্য্যালোচন1 করিতে হইবে; কেননা, 

স্বতাব সহস1 পরিবন্তিত হয় না । "স্বভাবে যাদুশো যন্য ন জায়তে 
কদাচন। অঙ্গার; শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি ।” “ম্বভাব না 
যায় মলে, কয়লা ( ময়ল। ) নাযায় ধুলে” স্বভাব মন্দ হইলে, সংশোধন 

হওয়া! বড়ই সুকঠিন ; এজন্ত পাত্রের স্বভাব পরীক্ষা করাই সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন। যে হেতু পাত্র যদি ক্লোধী, কিধা কর্কশ-বাকা- 

*প্রয়োগী অথব। উদ্ধত বা৷ অবিনযী কিন্বা ক্রুরচিত্ত হয় এবং সরল ও 

বিশ্বামী নাহয়; তবে তাদৃশ পাত্র কখনই সুপাত্র বলিয়৷ 
বিবেচিত হইবে না। এ পাত্র মহাধনশালা, মহাবিদ্বান 

হইলেও তাহাকে কন্1 দান কর কখনই কর্তব্য নহে। এ 

ৰগ পাত্রে কন্ত| দান করিলে, কন্ঠার কখনই সখ লাভ হইবে 
না, এবং নিজেরও সন্তোষ সাধন হইবার কেনই সম্ভাবনা নাই। 

কি কারণে কন্যার স্বুখলীত হইবে না, তাহা সবিস্তার বর্ণন। 

করিতে হইলে পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি হইয়া পড়ে । বিষয় 
গুলি এক একটি করিয়া অন্ুধাবন করিলে, সকলেই ইহার 
ভবিষ্যৎ ফল" অনুমান করিতে পারিবেন। এ সকল দোষের 

কোন একটি দৌষ পরিলক্ষিত হইলে, সেরূপ পাত্রকে পরি- 
ত্যাগ কর! কর্তব্য । 



8৪ সংসার-ধর্্ম ও বিষয় কর্ণ | 
পিপিপি শি শিপ 

চু সম্বন্ধে বিবেচন|, কৰিতে হইলে, পাত্র যে কুলে জনি- 

য়াছেন? তাহ! জন-সমাজে হেয় হইলে, অথ্বা সেই কুল কন্তা- 
জনকের কুল হইতে অত্যধিক নীচ হইলে; কিন্বা সেই কুলের 

লোক সকল সতত পাপ-কাধ্য-কারী হইলে, বা সেই কুলে কোন 
জাতিগত অথবা স্ত্রী-ঘটিত অপবাদ-গ্রস্থ হইলে, তাদৃশ কুলে 
কন্া দন কর সাধুজন-বিগ ঠিত কার্ধ্য ; এজন্য সচ্চরিত্র এবং 
সদাশয় কিন্ব। সম্মনী ব্যক্তি কোন ক্রমেই সেই কুলে কন্তা দান 

করিবেন না। যদ্দি পাত্র অন্ত সকল গুণে গুণবান্, ধনবান, 

বিদ্বান এবং বুদ্ধিমানও হন, তত্রাচ তারুশ কুলে কন্যা দান 

করা কর্তব্য নহে। কেন না, সেই কুলে কন্ঠ। দান করিলে, 

কন্তাজনক জন-সমাজে নিতান্ত নিন্দনীয় হইবেন; £বং 

কন্যাও স্থখলাভে সমধিক অধিকারিণী হইবেন না। উপরি-উ্ভ 

দোষ-সকলের মধো 'কোন দোষই বর্জনীয় নহে। 
শীল সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে, পাত্রের চরিত্রগত 

ভাবের অনুসন্ধান করিতে হয়”_ অর্থাৎ পাত্রের চরিত্রে কি কি 
দোষ আছে, তাহা নির্ণয় করিতে হয়। চরিত্রগত দোষ সহস! 

অনুমান করা যায় না, কিন্তু কন্যা দানের পূর্বে তদ্বিষয়ে পুজ্ঞান্ত- 
পুঙ্ছ'্ূপে অনুসন্ধান করা, কন্যা-জনকেন অবশ্ঠ কর্তব্য। পাত্র 

যদি লম্পট হয়, কিম্বা পরস্বাপহরী 'অথব! পান-দোষ বা অন্ন 

ম্ততা-দোষে দৌষী হয় কিম্বা মিথ্যাবাদী হয়। তবে তা?শ 
পাত্রে কন্যা দান করা কখনই কর্তৃব্য নহে। যদিও চরিত্রগত 
দৌধ কালে সংশোধন হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সংশোধন 
ষেহইবেই তাহার নিশ্চয় কি? উত্তরোত্তর বৃদ্ধিও ত হইতে 

গারে; অতএব পাত্রকে দুশ্চরিজ্র দেখিয়া বা জানিয়া, কখনই 



সংসার-ধর্্ ও বিষয় কর্ম । ৪৫ 

কন্য। দান কর। কর্তব্য নহে। সেই রূপপাত্রে কন্ত। দান করিলে 
কন্ঠার ছুঃখের আর. সীমা থাকে নী, এবং নিগ্গেরও সর্বদা মনঃকষ্ট 

উপস্থিত হয় । ] 

বিদ্য| সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইনে, পাত্রের বিদ্যান্গরাগ 

কিরূপ, এবং তাহার বুদ্ধি-বৃত্তি কেমনঃ এই ছুইটিই বিবেচনা 

করিতে হইবে । যদি বিদ্যান্থুরাগ থাকে, এবং বুদ্ধি-বৃত্তি নিতান্ত 

কম'হয়,__অর্থাৎ কোন বিষয় সহজে বুঝিতে পারে না বা ধারণ] 

করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার সেই বিদ্যান্নবাগ কোন কার্যের 

হয় না) কারণ, বুদ্ধির অল্পতা জন্য সে সিদ্ধিলাত করিতে পারে 
না। বুদ্ধি স্থূল বা অর হইলে, বাল্যের যে বিদ্যান্থরাগ, তাহ! 

বয়োরদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইয়া যায় এবং পরে সে কোন 

কার্য্যেরই হয় না । তাদুশ পাত্রে কন্তা ম্দীন কর কর্তব্য নহে। 

যাহার বুদ্ধি তীক্ষ আছে এবং বিদ্যান্থুরাগ নাই, ত'দৃশ পাত্রও 

কখন বিদ্বান হইবে বলিয়া আশ! করা যায় না। তীক্ষ বুদ্ধি- 
শালী যদি অসন্তাবাপন্ন না হয়, এবং বিদ্যান্থুরাগী না হইয়াও 
যদি কোন কার্ধ্য বা আলো$ন] বিষয়ে উদ্যমশী'ল হয়, তবে সে 

স.সার-যাত্রা নির্বাহে ক্ষমবান্ হইবে, ইহা, ধারণা করিয়। 

লওয়া যাইতে পারে। কন্যা-জনকেরপ্য্রি সমধিক উচ্চাণ। 
নাথাকে; তবে তাদৃশপাত্রে কন্যা দান করিলে তাহাকে অস্গুখী 
হইতে হয় না। যাহার বিদ্যান্ুরাগ নাই এবং বুদ্ধিও স্থল, কেবল 

অভিভাবকের অত্যধিক যত ও চেষ্ট্ি কারণ বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, 

জানবান্ ব্যক্তি তাদুশ পাত্রে কখনই.কন্য। দান করিবেন না। 
কেন না, বালকের প্রতি অভিভাবকের তই যত্ব চেষ্টা] হউক 

না কেন, সে বান্ক কখনই বিদ্বান হইতে পারিবে না” 



৪৬ ংসার-ধন্ম ও বিষয় কর্ম। 
অনপাপপা্পা ৮৮ শ পাশ? 

পাত্রের বিদ্যাত্যাস হইতেছে, অভিভাবকের চেষ্টা আছে, কিন্বা 
কতক দুর অগঁসর হইয়াছে, ইহা! দেখিয়া! কন্যা দান করিলেই, 
কন্যা-জনকের কর্তব্য পালন করা৷ হইল না। পাত্রকে বিশেষ 

রূপে পরীক্ষা করিয়া, পাত্রের উৎসাহ, বুদ্ধি এবং অভিভাবকের 

আস্তিক যত্ব ও আর্বিক অবস্থা, এই গুলি সমস্ত পর্যালোচনা 

করিয়া, পাত্রের বিদা! শিক্ষার বাধা ঘটনার সম্তাবন। না থাকা 

বিবেচিত হইলে, পরমাহ্লাদে কন্যা দান করা যাইতে পারে। 
সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করার আরও একটা 

কারণ হইয়াছে । কেন না, আজ কাল পুভ্র-শুক প্রচলিত হওয়ায় 
অনেকে পুত্রাদিকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছ! ন! থাকা 
সহ্থেও এবং বালকের বিদ্যাভ্যাস হইবেন, নিজ জ্ঞানে জানিয়া 
বা শিক্ষকাদির নিকট পরিজ্ঞাত হইয়াও, কেবল মাত্র পুত্রের 
বিবাহ দিয়া অর্থার্ন করিবার বাসনায় বিবাহকাল প্যান 
পুন্রকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত রাখেন। নিজ ইচ্ছা সফল হইলেই, 
বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বা অতান্প সময় পরেই পুজ্রের বিদ্যাভ্যাস: 

বন্ধ করিয়। দেন। বিবাহের পড়! পড়িয়া লইতে হইবে, এই 

রূপ শিক্ষা দিয়া' অনেক জনক-জননী নিতান্ত উচ্ছল ও অলস 
পু্রাদিকে বিদ্যালয্রে রাঁখিবার চেষ্টা করেন, ইহা স্বতঃ পরতঃ 
অনেকেই দেখিয়া আসিতেছেন। বিদ্যালয়ে নিযুক্ত থাকার 

জন্য, ঘে বাগককে বিবাহ-পণ এক সহস্র মুদ্রা দিতে হইল; 

রিদ্যাপয় চযত থাকিলে তাহাক্টে পাঁচ শত মুদ্রা দিয়া কন্যা-জনক 
বিবাহ দিতেন কি না সন্দেহ। পূর্বে সম্যক বিরেচন! করিনে 

কন্যা-জনকের অনর্থক কতক গুলি অর্থ ব্যগ্লিত হইত না এবং 
ভাহাকে বঞ্চিত হইয়। মনঃকষ্ট ভোগ করিতেও হইত না। 
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বুদ্ধি সম্বন্ধে অধিক কথা আর বলিবার কিছুই নাই। কারণ, 
বিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রপ্থাবে তাহা বিশদ রূপে বলা হইয়াছে ; তবে 

পাত্রের বুদ্ধি তীক্ষ কি স্থল তাহাই পরীক্ষা! কর! একাস্ত প্রয়োজন । 

বুদ্ধি পরীক্ষায় সহজ সহজ বিষয় কিঞ্চিৎ প্রকারাস্তর করিয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া ষায়। উদাহরণ স্বরূপ 
একটি মাত্র প্রশ্নের উল্লেখ করা! যাইতেছে । যথা সমান পরি- 

নাণ টাকায় এক সের দরে দ্ৃত কিনিয়া, তিন পোয়। দরে বিক্রয় 

করিলে এবং তিন পোয়। দরে কিনিয়া এক সের দরে বিক্রয় 

করিলে, লাভ হইবে কি লোকসান হইবে ?” এই প্রশ্নটি স্থল-ুদ্ধি- 
সম্পন্ন বালককে ছিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিবে লাত লোকসান 

কিছুই হইবে না? কিন্তু তীক্ষ বুদ্ধিশালী বালক লাত হইবে বলিয়া 
অনায়াসে উত্তর প্রদান করিবে।, অতএব বালকের বুদ্ধি 

পরীক্ষা করিতে হইলে, যাহ! দেখিতে সহজ বোধ হইবে, এবং 
চিন্তা না করিলে প্রকৃত উত্তর হইবে না" এই রূপ সরল বা 
কুট প্রশ্ন করিয়া বুদ্ধির পরীক্ষা করিতে হইবে। বিদ্যা বিষয়ে 
প্রশ্ন করিয়। বিদ্যা বুদ্ধির একরে পরিচয় গ্রহণ করিলে আর 

অন্যরূপ পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। 2 
পাত্রের স্বভাব কুল, শীল, বিদ্যা, বুদ্ধি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ 

উল্লেখ কর! হইল, কিন্তু ধথা সময়ে চেষ্টা না করিলে এবং সময় 
থাকিতে বিরাহের উদেঘাগী না হইলে, কেহই সম্যক বিবেচন! 
করিয়! কাধ্য করিতে সক্ষম হয়েন না। অতএব কন্যা বিবাহে 
আলস্য বা ওঁদাস্য প্রকাশ না করিয়া, সময় থাকিতে পাব্র- 
নির্ণয়ে বরবান্ হওয়া সকলেরই কর্তব্য। বিনি পাঁচ প্রকার 
বিষয়ের সমস্ত দোষ গুলি ত্যাগ করিয়া কন্যা দান করিতে 
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অক্ষম হইবেন, তিনি তন্মধ্যে যে সকল দোধযুক্ত পাত্রকে 
কন্যার বিবাহ দিলে নিজের অতিশয় থর্বতা কিম্বা কন্যার ভাবী 

নুখন্বচ্ছন্দতার বিশেষ হানি না হয়, সেই কূপ বিবেচনা করিয়। 

কন্যা পাত্স্থ করিবেন । যদি বযঃক্ম সামঞ্জস্য রাখিয়া পূর্বোক্ত 
প্রকার দোষশূন্য পাত্রে কন্যা দান করা তাহার একাস্ত অস্ুুবিধা- 

জনক হয়, কিন্বা ক্ষমতার বহিভূত্তি হয়, তবে তিনি বয়ঃক্রমে 
অত্যন্প ইতর-বিশেষ রাখিয়াও কন্যা! দান করিতে পারেন; 

কিন্তু পাত্র ইচ্ছ! কৰিলে বিদ্যাভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে, এরূপ 

কোন সম্ভাবনার কারণ অনুমান হইলে, কখনই সে প্রকার 

বয়ংক্মাল্লতায় বিবাহ দিবেন ন|। একপস্থলে পাত্রের অভিভাব- 

কের অবস্থা, স্বভাব, অনুশাসন ও যহ্ছের বিষয়, বিশেষ পর্য্যা- 

লোচন! করিয়া বিবাহ দেওয়া কর্তব্য। বরং সর্ব প্রকার 
সদৃগডণ শালী ধনবান, বা উপাজ্জনক্ষম গুণবান এবং বুদ্ধিমান 
বয়োধিক কিগা দ্বিতীয়বার দার-গ্রাহী ব্যক্তিকে কন্যা দী; 

করিবেন, কিন্তু ,তত্রাচ দৌযযুক্ত পাত্রকে বা বিদ্যা বুদ্ধিহীন 

অথবা! অক্ষম পান্তে কখনই কন্যা দান করিবেন না। দ্বিতীয়বার 

দারগ্রাহী বয়োধিক পাত্র প্রক্কৃত পক্ষে কন্যার বিশেষ পছন্দনীয় 

হঘ না; কিন্তু পাত্র যদি জ্ঞানবান্, উপার্জনক্ষম বা অর্থশাণ 

হম এবং স্ত্রীর প্রতি সপ্ধযবহাঁরী হন এবং অত্যন্ত বয়োৰৃদ্ধ ন 
হন, তাহা হইলে কন্যার মনোরঞ্জনে সক্ষম হইয়া কন্যাকে 

সুখী করিতে পারেন। বয়োবদ্ধ পা অর্থাৎ যাহার ইন্টিয়" 

বৃত্তি শিথিল হইয়াছে কিন্ব স্ত্রীর প্রতি অসদ্বাবহারী, অথবা ধিনি 

্রীফে অত্যন্ত কঠোর শাসনে রাখিতে ইচ্ছুক তাদুশ কোন 

প্রকার বয়োধিক পাত্রকে, ক্দাচ সধিবেচক ধ্যক্তি কন্যা দ 



সংসার-ধর্ম ও বিষয় কর্ণা। ৪৯ 

করিবেন না। তিনি বর্দি সাক্ষাৎ ধনেস্বরও হন, এবং সমাজের 

নর্বস্থানেও প্পধিরোহণ করেন, এবং তাহার কুল যদি সর্ধোৎ- 

কষ্টও হয়, তত্রাচ তাহাকে দুরে পরিহার কৰা কর্তব্য। কেন- 

না, তাদুশ ব্যক্তিকে কন্যা দান করিলে, কন্যা কখনই সুখলাভ 

করিতে পারিবে না। 

্্ীকজাতিকে স্বেচ্ছাচারিণী হইতে দেওয়া উচিত নহে। স্ত্রীর 
উপর শাসন সংরক্ষণ কর্তব্য বটে, কিন্তু স্ত্রীকে কিরূপ ভাবে 
ন[সনে রাখিলে, স্ী স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারে না এবং শ্বামী- 

দ্নীতে মনের অকৌশল ঘটে না, কিম্বা পরম্পরের কাহারও 

কষ্টের কারণ হয় না, তারুশ উপায় বিধান করিতে অনেকেই 

জানেন না। কেহ কেহ বা| স্ত্রীকে গ্রহারাদি করিয়া, কিন্বা 

প্রহারের বিভীষিকা দেখাইয়! শাসনে “রাখিতে চেষ্টা করেন, 

তাদৃশ চেষ্টা! ষে নিতান্ত গহিত, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। প্রহার করিলে, বা স্ত্রীর প্রতি নিষ্বত কর্কশবাক্য কহিল, 

'্বমীর প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধা, তক্তি, ভালবাসা সমস্তই অন্তহিত হয়; 
তখন তাহাদের মধ্যে প্রায়ই কলহ উৎপন্ন হয়। আহার বিহারের 

মুখ তিরোহিত হয়, সংসারের সর্বদা অশান্তি উৎপন্ন হইয়া 

পরস্পরের যমন চিরবিষার্দে পরিণত হয়।* সন্থংশজাতা এবং 

ভানবতী ও ধর্মভীরু স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্থান্ত স্ত্রীগণ প্রবলা হইয়া 

ধায়ই স্বামীর শাসন-বহিভূর্তি হইয়া পড়ে। ্বামীর ব্যবহারে 

ঘসত্্ট হইয়। অনেকে স্বামিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহ আশ্রয় 

বেন, এবং কেহ কেহ বা স্বামীর কুল পর্য্যত্ত কলঙ্কিত করিয়া, 

টা হইয়। দেশাস্তর গমন করেন হিদুশান্ত্কারে যাও 
অনশন আলা জ্ীকে কায়ক, দণ্ড দানের ব্যবস্থা করেল 
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মাই। স্ত্রী দুশ্চারিণী হইবেও তাহাকে এককালে পরিত্যাগ 

করিতে হইবে, কি কাঁয়িক দণ্ড বিধান করিতে হইখে শান্ত্রে এমন 
নিশ্নম নাই। (স্ত্রীর কলঙ্ক রটনা! হইলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির 
গোপন অনুসন্ধানে সত্যাসত্য নির্ণ্ করা উচিত এবং যদ্দি স্ত্রীকে 

প্রকৃত অপরাধিনী বলিয়া প্রতীতি জন্মে তবে তাহাকে প্রথমত: 

ধিক্কার দীন বা নীতি-বাক্যের দ্বারা এবং ধর উপদেশ দারা 

কুপথ হইতে প্রত্যারত্ত করা উচিত, কিন্তু কুলোকের চক্রান্তে 

পড়িয়া বাহিক কোন সামান্য কারণকে গুরুতর বিবেচন। করিয়া, 

সত্রার প্রতি কঠোর বাবহার করা কখনই কর্তব্য নহে। স্ত্রীর 

চরিএে বৃথা দোষারোপ করিলে ব। তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার 

করিলে ফল ৰিপরীতই হয়, অর্থাৎ অনেক সময় স্ত্রী প্রকৃত দোষী 
ন! থাকিয়! মিথ্যা-কলঙ্থে কলঙ্কিত হইয়া, জনসমাজে নিন্দনীয়। 

হওয়ায়, এবং স্বামীর নিতাস্ত ঘৃণার পাত্রী ও বিরাগতাজন হইয়া, 

হয় প্রাণ পরিত্যাগ করে, না হয় নিজ ইচ্ছাবশে কলঙ্কের ঙালি 

মাথাক্স তুলিয়া লইয়া স্বামীর সংশরব ত্যাগ করে। স্ত্রীর কত: 
ব্েটন] হইলে, বা স্ত্রী কুপথগামিনী হইয়াছে ধারণা হইলে, তাহ। 

য্লাহাতে জনসমাজে প্রচারিত ন] হয়, সর্কপ্রষত্ধে তাহারই চেষ্টা 

রুরা কতব্য। ভ্র্কে দোষী বলিয়। প্রকাশ্ততাবে তাহার শাসন 

রুরিতে গেলে, বা প্রহারাদি, কায়িক দণ্ডে দর্ডিত করিলে, 

স্ত্রীর, চরিত্র সংশোধন প্রায়ই হয় না) অধিবৃত্ব নিজের 

যান। সন্থম। বংশগৌরব সমস্তই নষ্ট হইয়া য্বায়।) স্ত্রীর 

গান্রে হস্তার্পণ অর্থাৎ স্ত্রীকে প্রহার করগ, সকল্প. শান্রে। সকল 

।সমাজেই রিগঠিত: বলিয়া নির্দেশ হইয়াছে। স্ত্রীর প্রতি 
নির্ধর .বাবহার. ব| স্ত্রীকে প্রহার করিলে ইংরাজ-সমাজ্ে 

৯ পপ এ 
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বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবার প্রকু্ই কারণ বলিয়া নির্ণীত 
হয় । 

স্ত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে স্ত্রী স্বার্ফীর শাসনান্ুবর্তিনী 
থাকেন, স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারেন না, তাহা কথঞ্চিৎ ব্যক্ত' 

কর! আবশ্তক হইতেছে। স্ত্রীর চিত্তগত ভাব, বয়স এবং প্রকৃতি 
বিবেচনা করিয়া, স্ত্রীকে সাধ্যানুরপ আদর, যত্্, ভাঙ্গবাস। 
দেখাইয়া প্রথমতঃ স্ত্রীকে আপন আয়ত্তাধীন কর! কর্ধব্য। কিন্তু 
কোন সময়েই স্ত্রীর বাক্য অলঙ্ঘ্য বিবেচনায় অধিচার্ধ্য ভাবে 
তাহার মতের পৌঁষকতা৷ করা কর্তব্য নহে। স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণীৰ 
ভাবে কাধ্য করিতে চাহিলে, বা স্বামীর সমাজের, রীতির, বা 

কর্তব্য কার্য্যের অন্যথাচরণ করিতে চাহিলে, প্রথমতঃ তাহাকে 

নীতি-বাক্য দ্বারা বৃঝাইতে হইবে, হাতে যদি তাহাকে নিবৃত্ত 
,করিতে না পারা যায়, তবে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয় অন্প- 

কালের জন্য তাহার সহ বার্যালাপ বন্ধ করা, বা তাহাকে একা 
রাখিয়া অন্যত্র গমনের ভয় দেখান, কিন্ব। ছুট এক দিনের 

জন্য তাহাকে শধ্যায় গ্রহণ না করিয়া তাহাকে শাসনে বা 

স্বমতে আনা কর্তব্য। তাহাতেও যদি তাহাকে তাহার মত 

হইতে ফিরাইতে না পারা ষায়, বা অন্য অনর্থ'ৰা অশাস্তি উৎপন্ন 
হয়, তবে তাহাকে তখন অন্যের অসাক্ষাতে নানারূপ ্রেষমূলক 
বাক্য সকল প্রয়োগ কৰিতে হইবে ।-_অর্থাৎ স্ত্রীসযাজে যেরপে 
তিনি নিন্দনীয়। হইতেছেন, তন্্রপ বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে । 
স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবতী আছেন, অথচ তাহাকে শ্রন্ধা-তক্তিহীনা, 
স্বামীর সুখ-স্থচ্ছদ্দতায় তাহার লক্ষ্য যত ছে, অথচ তাহাকে 
ক্দায়িনী এইনপ মীনাগ্রকার বাকোর স্বারায় তাহার ক্ষেতি 
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উপস্থিত করিলে; তখন অভিমান-ভরে তিনি রোদন-পরায়ণা 
হইবেনই হইবেন। কেননা, স্ত্রীজাতি চিরাতিমানিনী. কধনই 
অভিমানমূলক বাক্য সঙ্গ করিতে পারেন না। এরপ অবস্থা 
ঘটিলে তাহার জেদ, বিলাসিতা৷ বা অগ্ঠান্য ভাব সমস্তই 
তিরোহিত হইবে; তখন তাহাকে নানারূপ সান্ত না-বাক্যে 
প্রবোধিত করিয়! নীতিমার্গের দ্বারায় বুঝাইলে কখনই স্বেছা- 
চারিণী হইতে পারিবেন না। কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর প্রতি 
অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া জ্ঞানহারা হওয়া, কোন বুদ্ধিমানের কর্তব্য 

নহে। স্ত্রীজাতি শ্বতাবতঃ অন্নবৃদ্ধি-বিশিষ্টা, হিতাহিত-জ্ঞান- 

শ্তা, তাহাদিগকে কৌশলে ও বুদ্ধিবলে যদি বশীভূত করিতে 
না গার যায়, তবে কঠোর শাসনে কখনই শাসিত রাখা যাইতে 

পারে না, এবং তাহাতে কখনই স্ুুখশান্তি স্থির থাকে না। যে 
সংসারে মুখ এবং শাস্তি নাই, সে সংসার অপেক্ষ! অরণ্যও সুখের , 
নিলয়। 

কন্া-বিবাহের অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি একপ্রকার বিরত 

করা হইল। এক্ষণে বিবাহের ব্যয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে কিব্চিং 
বর্ণনা করা]! আবগ্তক। সকল কার্যেই মনুষ্যের নিজ আয় ব্যয়ের 

দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। কেননা, স্লিনি 
ব্যয়ের সামগ্ন্ত বিবেচনা! না করিয়া, ব্যয়ের কার্ধ্য উপস্থিত হই" 

লেই অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করেন, তিনি পরিণামে ছুঃখভাগী হন। 
কন্ঠাকে স্ুপাত্রে স্তত্ত করা এবং কন্যায় ছুখ-স্থচ্ছন্দতার দিকে 

লক্ষ্য রাখিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া, কন্যা-জনকের অবস্ত কর্তবা 
বটে, তাই বলিয়া নিজ ও পুত্রা্দির ভবিয়হুঃখের বীজ বপন 
করিক্স! সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া! কন্যার বিবাহ দেওয়া কখনই 
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কর্তব্য নছে। কন্যার বিবাহ কালে সাধ্যাতিরিক্ত বায় করিলেই 
ষে কন্যা-বিষুয়ে নিষ্কাতি লাভ করিতে পারা যায়, কিন্ব। 'কন্টার 
সুখ-্চ্ছন্দতার দিকে আর কন্যা-জনককে দৃষ্টি রাখিতে হইতে 
না, বা দৃষ্টি স্বাখার প্রয়োজন নাই, এন্লূপ নহে। পুন্র-পৌন্রাদির 
নুখ-্থচ্ছন্দতার দিকে যেমন চিরকাল দৃষ্টি রাখিতে হয়, তেমনি 
কন্তা ও দৌহিত্রাদির সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য রাখাও অবশ্ 

কর্ব্য। তবে কন্যা ও দৌহিত্রাদির ভার অপরের উপর ন্টাস্ত 
থাকায় কাহাকে তদ্বিষয়ে ব্যাকুলিত হইতে হয় না। অনেক 

মযয় ধনশালী বা গুণবান্ পাত্র দেখিয়া বিবাহ দিলেও, কন্ঠার 
টনৃষ্টতা বশতঃ জামাতা হৃতসর্ধস্ব হইয়। অশন বসনেৰ কষ্ট 

গয। সে সময় কন্ঠার পিতা মাতাকে তাহাদের সাহায্য 
করিতেই হয়। কিন্তু যদি কন্ঠার বিবাহকঃলে সাধ্যাতিরিক্ত বায় 
করার কারণ, খণতারে ভারাক্রান্ত হইয়া কিন্বা বিভবচাত হয়া 

*নিজ ও পু্াদির ভরণ পোষণ স্বচ্ছন্দ নির্বাহ করিতে ন1। পাবা 
যায় কিন্বা কোন রূপে নির্বাহ করিতে পারিলেও অন্তকে 
সাহাষ্য করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা নাথাকে, তখন তুমি সেই 
কণ্ত। ও দৌহিত্রাদির কষ্ট দেখিয়াও নিজ অক্ষত্বতাহেতু, কষ্ট 
মোচন করিতে পারিবে না। কিঞা। কথঞ্চিৎ সাহাযা করিয়া 
কষ্ট মোচন করিতে চাহিলেও, তোমার পুভ্রাদি তখন তোমাকে 
তাহাদের সাহাষ্য করিতে দিবে না; তাহারা বলিবে, তুমি কন্টাব 
বিাহে অত্যধিক ব্যয় করিয়া থণ স্থট্টি করিয়ী"বা বিষ্য-চুণ্ত 
ইইয়া আমাদিগকে কষ্ট-সাগরে নিপাতিত করিয়াছ, আর কখনই 
মামাদের মুখের অন্ন তাহাকে দিতে দিব না। তুমি তাহাদের 

ক মোচন করিতে না পারিলে, বা কষ্ট মোচন করণে বাং! 
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পাইলে, তোষার মনে পূর্বকৃত কার্যের আক্ষেপ হইবে এবং 
কন্ঠা ও দৌহিত্রাদির অবস্থা ভাবিয়া কোন ব্বগ শান্তি লা 
করিতে পারিবেন । | 

. ধেসকল কার্ধ্য সংসারীর দায় বলিয়া নির্ণাত হইাশছে-_অর্থাং 
কন্তাদায়, পিতৃদ্বায়। মাতৃদায়, এই সকল কার্যে ব্যয়ের একটি 
সীমা নির্ধারণ কর। বর্তব্য। যদি আয়ের অনুপাতে বারের 

পরিমাণ নির্ণয় করা না যায়, তাহা! হইলে কখনই সংসারের 
উন্নতি হয় না। আয়ের অনুপাতে ব্যয় না করিয়া অত্যধিক 

ব্যয় করিয়া অনেকেই খণজালে জড়িত হইয়া সর্ধস্ব হাঁরাইয়া 

পথের ভিখারী হইয়া দাড়ায়। পশ্চিম দেশী পারসী সম্প্রদায়ে 

এই জন্ত একটি নিয়ম অবধারিত হইয়াছে যে, তাহাদের মধো 

কেহ পুত্র-কন্তাদির বিবাহ নিজের এক বৎসর কালের আয়ের 

অতিরিজ্ঞ ব্যয় করিতে গারিবেন না। এক বৎসরের আহ 
বলিলে, এক বৎসরের মধ্যে ধত টাক! উপার্জন হইবে? তাহা" 

নহে। এক বৎসরের উপার্জন মধ্যে অশন বসনের বায় বাদে 

বাহ উদ্ধত "হইবে তাহাই বাধিক আয় বলিয়া পরিগণিত, 
বঙ্গদেশবাসিগণের এরূপ একটি নিয়ম করা উচিত। কিন্ত 

এদেশে পরম্পর সূহান্নুভূতি না থাকায় এবং পুজ্-শুন্ক গ্রচলিত 

থাকায়, নিয়মবদ্ধ হওয়ার আশা করা নায় না। পরন্ত প্রতোক 

সংসারীরই এ নিয়ম লক্ষ্য করিয়৷ কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করা 

কর্তব্য। 

পারসী সম্পরদায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যরূপ আয়ের মাত্র 

অধিক আছে, এ জন্ক তাহাদের & নিয়মে কার্ধ্য করায় বিশেষ 

কোন অস্থবিধা বা মম:কষ্ট দায়ক হয় না। কিন্তু বঙগবাশিগ? 



সংসার-ধর্্ম ও বিষয় কর্ম । ৫৫ 
এ সী পিপি 

সেই নিয়মে কার্ধ্য করিতে সক্ষম হইবেন না। কেন না? বলব 

অনেকেরই ঘুখন বাধিক আয় দ্বারায় কেবল অশনের ও বসনের 
সংকুলান হয় না, তখন তাহারা পুত্র-কন্ঠা-বিবাহ বা পিতৃ-মাতৃ- 
শাঙ্ধে কেমন করিয়া ব্যয় করিতে পারেন? অথচ ব্যয় না 

করিলেও কার্য নির্বাহ হয় না। অতএব বঙ্গবাসিগণ যদি 

এইরূপ নিয়মে কাধ্য করেন ষেঃ এক বৎসর মধ্যে সর্বশুদ্ধ যত 

টাকা আয় হওয়া সম্ভব, উদ সংখ্যায় সেই সমগ্র টাকা ব্যয় 

করিবেন, অতিরিক্ত কোন ক্রমে ব্যয় করিবেন না। খণ দ্বারা 

বা অন্ত কোন প্রকারে সেই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিলেও 

অন্যায় হয় না; ফলতঃ কার্য্য উদ্ধার করিয়া তাহার এইরূপ 

চেষ্টা থাক! আবশ্তক, যাহাতে তিনি নিজের অশন-বসনের 

সংকীর্ণতা অবলম্বনপূর্ধক ছুই বা তিন বৎসরের মধ্যে তাহা 

পূরণ করিয়া লইতে পারেন। যাহার সঞ্চয় আছে, তাহার কথা 

পৃথক্, তিনি প্র প্রকার কৰিলে যখন দায়গ্রস্থ হইবেন না, তখন 

' নিজ ইচ্ছান্ুসারে কিছু কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় করিলেও দৌষভাগী 

হন না) পরস্ত অধিক ব্যয় করাও তাহার কর্তব্য*নহে। কেননা, 

তাহ হইলে নিয়ম থাকিল না। নিয়ম না,থাকিলে কোন 

কারণে না কোন কারণে অধিক ব্যয় করিয়া, তিনিও হয়ত 

দায়গ্রস্থ হইতে পারেন।। অনিয়ম ব্যয় না করিয়া বরং যাহার 

সয় আছে বা ধিনি সমধিক সক্ষম, তিনি বিবাহের পর, সময় 

সময় কন্ত। ও দৌহিত্রাদিকে অর্থ বা আতবণাদি দিয়া তাহাদের 

সন্তোষ সাধন এবং নিজের স্সেহ বা ভালবাসার তৃপ্তি সাধন 

করিতে পারেন। 
বিনি অন বসনের সন্কীর্ণতা করিয়। ৰ। বিবিধ চেষ্ট। দ্বারাও 



$৩ সংসার-ধর্ম ও ধিষয় কর্ম! 

বাধিক ব্যয় বাদে আয় করিতে এক কালে অশক্ত, তিমি কন্থা- 
পুজ্-বিবাহে বা পিতৃ-াতৃদায়ে খণ মা করিয়া বরং কথঞ্চিং 
বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও অবস্ত কর্তব্য কার্ধ্য যথাসম্ভব অন্ন 

ব্যয়ে নির্বাহ করিবেন। তত্রাচ কখনই খণ করিয়া, সর্বস্ব নষ্ট 
করিবার পথ আবিষ্কার করিবেন না। যদ্দি তৎকালে তাদুশ 

বিক্রয়াদি যোজন! না করিতে পারেন, এবং খণ করিয়াই 
কাধ্যোদ্ধার করিতে হয়, তবে কার্যোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রে 

অস্থাবর, তদতভাবে পরে কথঞ্চিৎ স্থাবর সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া 

খপ শোধ করিবেন। কিন্তু কখনই অনিশ্চয় আশার বশবন্তী 

হইয়া খণ স্থির রাখিয়া সর্বপ্থাস্তের পথ প্রশস্ত করিবেন না। 

হিন্নসম্প্রদায়-ভুক্ত বা হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-শান্ত্রে আস্থা বান্ 

ব্যক্তির পক্ষে বাল্য-বিবাহ বা বাল্য সম্বন্ধ উপকারী এব! 

কত্তর্য বটে, এবং উপৰ্ির লিখিত উপদেশ সকল মানিয়া৷ চলও 

আবশ্তক বটে। কিন্তু যাহারা অন্ত-ধন্মীলম্বী কিন্বা বাহাদের 

হিন্দু-ধর্মে বা হিন্দুর শান্ত্রবাক্যে আগা নাই এবং যাহাদের ' 

মতে স্ত্রী পুরুষের পরম্পর মনোমিলন ব্যতিরেকে বিবাহ হওয়। 

অনুচিত কিন্বা যাহাদের সমাজে ভ্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ 

নিষিদ্ধ, বা বিবাহ-কালে স্ত্রীর কবুল করা_ অর্থাৎ সম্মতি দেওয়া 

আবশ্তক, তাঁহাদের পক্ষে বাল্য বিবাহ ব] বাল্য সম্বন্ধ উপকারক 
বা কর্তব্য কার্য বলিয়। পরিগণিত নহে। ভাহাদের পক্ষে যুবতী 

বিবাহই প্রশস্ত। পরক্ত) ধাহার। হিন্বু-সমাজে থাকিবেন? হিন্দুর 

আচার-ব্যবহার মত কার্ধ্য করিবেন, অথচ হিন্দু-শান্ত্রবাকা 

মানিয়া চপিবেন না, তারশ উচ্ছ স্থল বা উত্তট মত-প্রকাশকারা 
ব্যভির মতানুসারে, সমাজ মধ্যে শান্্রববাক্যের অনন্ুমোদনীর 



ংসার-ধর্মা ও বিষয় কর্মা। €৭ 

কোন কার্য্য চলিতে দেওয়! কাহারও উচিত নহে। তাহা যদি 

যুজি-তর্কে বিশৈষ সমাদূতও হয়, তাহাও পরিহার করা কর্তব্য । 

কেন না, এরূপ মত চালাইতে গেলে, তাহ সর্বসম্থাদি মতে 

চলে নাঃ অর্ধিকন্ত সমাজের বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইয়া ধর্দ এবং 
যশ ও সম্মানের হানি হইয়া মনঃকষ্টের হেতু হইয়া দীড়ায়। 
বিবাহের বয়ঃক্রম ব্যতিরেকে অন্ান্ট যে সকল বিষয় উল্লেখ করা 

হইয়াছে, তাহা সকল সম্প্রদায় সকল স্মাজেরই উপকারে 

আসিতে পারে; অতএব সকলেরই &ঁ মকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া 

চলা আবশটক। 

অতিথি-অভ্যাগত-সেবা। 
« সংসারীর পক্ষে পুক্রাদির শিক্ষা দান, পুভ্র-কন্ঠার বিবাহ; 

পিতৃ-মাতৃ-সেবা সর্ধপ্রধান,কর্তব্য কার্য্য হইলেও, আরও কএকটি 
শকার্য্য অবশ্ঠ করণীয় বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। তাহারও বিবরণ 

সন্নিবেশিত করা আবশ্তক। যাহার সহিত যৌনসম্বন্ধ দ্বার! 

আম্মীয়তা, কিন্বা প্রণয়-সঞ্চারে বান্ধবতা হইয়াছে; তাদৃশ 
কুটুন্বগণের সমাদর, যত্ব ও তত্ব তল্লাস করা বা ভালবাসা এবং 

স্গৃহে উপস্থিত হইলে, সাধ্যানুরূপ আপ্যায়িত আদর যরপূর্বক 
ভোজনাদি করাইয়! তাহাদের তৃপ্তি সাধন করা,সকল সংসারীরই 
কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত। অধিকাংশ সংসারীই তৎপক্ষে সর্বদ। সচেষ্ট 

আছেন। যদ্দিও কখন কখন কাহাকে কাহাকে কদাচিৎ ওঁদান্ত- 
৷ জনিত বা '্মালস্য-পরতনত্রতায় কিন্বা শ্ন্ধাহীনতায় অথবা স্বভাব 
দোষে, তৎকার্য্যে সমধিক সচেষ্ট দেখু! যায় ন) তত্রাচ তথ্বিষয়ে 



৫৮ সংসারধন্ম ও বিধয়-বর্ধ | 
পপ সা পপ পপ পপ 

বিশেষরূপে যুজি তর্ক সবার] বর্ণনা করার আবশ্তটক বোধ হই- 
তেছে না। কেন না, এ কার্যাটি দান, প্রতিদান, 'ও সম্তাবরূপ 

বিনিযয়বিষয়ক ভদ্রতা ও শিষ্টাচার ভিন্ন অন্য কিছুই নহে? 
যেহেতু আত্মীয় বন্ধু গ্ভ্ৃতি কুটুম্ষগণের প্রতি সঘ্ঘাবহার না! করিলে, 
তাহাদের নিকট সদ্ধযবহার পাইবার আশা নাই। পরস্ত সংস্বতাব 
ও সনগ ণশালী, ধর্মশীল ব্যক্তির কর্তব্য এই যে, অন্যে তাহার 
প্রতি অসদ্বাবহার কবিলেও তিনি সকলের প্রতি সন্ধ্যবহার 

করিবেন এবং গৃহাগত অসদ্বাবহারী কুটুত্বাদিকেও বিশেষ ধু 
ও (চষ্টা দ্বার! সাধ্যানুরূপ আদর আপ্যায়িত করিয়া, ভোজনাদি 
করাইয়া তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিবেন। কখনই তাহাদের 

অসদ্বাবহার ম্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতি কোন শ্রদ্ধা তক্তির 

ক্রট করিবেন না। কারণ ত্নসদ্ধ্যবহারীর প্রতি সদ্ধ্যবহার করিলে, 
'তাহারও তদনবুকরণে সদ্ধযবহার শিক্ষা হইয়া ক্রমে ক্রমে পরস্পরের, 
মধ্যে সৌহার্দতার বৃদ্ধি হইয়া পরম.সুখের আকর হইয়া উঠে। 
কিন্তু যদ্দি অসদ্যবহারীর প্রতি অসন্ধ্যবহারই করা হয়, তবে, 
পরস্পর আসৌজনা ভাবের ও মনোম।লিন্তের বৃদ্ধি হইয়। সুগদ 

সিত্রাদির সহিত আততায়ী শর ন্যায় ব্যবহার হইয়া অতিশধ 

ছঃখের কারণ হইয়|উঠে। যাহাদিগকে লইয়৷ সংসারে আমোদ, 

প্রমোদ, হর্ষ, আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে, ফাহাদের বিপদে 
হুঃখানুতব এবং সম্পদে সুুখানূুতব করিতে হইবে, তাহাদের 

মহ অসপ্ভাব বা মনোমালিনা রক্ষা করা কখনই কোন জ্ঞানী 
এখং সদাশয় ব্যক্তির বা অপর বাহারও কর্তা নহে। 

অতিথি অত্যাগতের সেবা শুশ্রাষ! এবং তিক্ষাদদানাদি কার্যয 

সংসারীত্ব একটি অবশ্ঠ কর্তব্য. কর্ণ | হিচ্গু.শাগ্রকারেরা সকণ 



সংঙ্সার-ধন্ম ও বিষয়-কল্ম | ৫৯ 
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ধণ্মকার্ধ্য অপেক্ষা এই কার্য সমধিক প্রতিপালনীষ এবং 

পারলৌকিক রলিয়া,বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অতিথি পূজিত ন৷ 
হইলে কিন্বা প্রকৃত ভিক্ষুক বৈমুখ হইলে, তাহার গৃহস্থের সমস্ত 
পুণা হরণ করিয়া! লইয়। যান এবং সেই গৃহস্থ দীর্ঘকাল নিরয়গামী 
হয়েন, শান্ত্রে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । হিন্দু-গৃহস্থ যদ্ষ 
ভিক্ষুকও হন, তবে তিনি সেই ভিক্ষালৰ বন্ত হইতেও সর্বাগ্রে 

অতিথিকে অর্পণ করিয়া তবে নিজে ভক্ষণ করিবেন। হিন্দু- 
শাস্ঠকারদিগের মত যে অতিশয় আদবণীয়, তাহাতে আর সন্দেহ 

করিবার কারণ নাই। পাপ-পুণ্য-বিষয়ক অস্গশাসন গুলি সকলের 

এবং সম্প্রদায় বিশেষের স্বীকার্ধ্য না হইলেও যুক্তি-মূলে যাহা সৎ 

এবং কর্তব্য বলিয়। বিবেচিত হইবে, তাহা কেহই অস্বীকার বা 

অনাদর করিতে পারেন ন1। ৮ 

অতিথি এবং অত্যাগত শব্দ যদিও 'একার্থ-বাচক, তত্রাচ 

অতিথি বলিলে বুঝিতে. হইবে, যাহার সহিত কোন 
 সধন্ধ-স্থত্রে বন্ধ হওয়া যায় নাই এবং ঘাহার সহিত কোন 

নগ সংশ্রব নাই; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোজন-লালসায় যিনি, 

অলযে আসিয়াছেন, তাহাকেই অতিথি বল ষায়। অত্যাগত 

বলিলে বুঝিতে হুইবে, যাহার সহ বিশেষ সগস্ক নাই কিন্তু কুটুন্ব 
ভ্রাতি বা বান্ধবাদির সপ্বন্ধে সংশ্রব বা পরিচয়াদি দ্বার কিছু 

কালের জন্য আশ্রয় বা তোজনাদি বাসনায় যিনি আলে 

উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাকেই অভ্য।গত বলা যায়। অতিথি 
মধো ধাহাদের কোঁজনাদির সংস্থান এবং সঞ্চয় নাই,একের স্থানে 

, এক দিন কা এক বেলা, অন্যের স্থানে অন্য দিন বা. অন্য বেলা 
তোজন নিশ্টর: করিয়া ধর্ানুমার্সে পরিভ্রমণ করেম বাঁ ধর্দ- 
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চর্চায় কালাতিপাত করতেন, তাহাদিগকেই প্রকৃত অতিথি বন 

যায়। অভ্যাগত মধ্যে ধাহারা সসম্থল বা. সঞ্চয়ী, অথবা গৃহস্থ 
বটেন, কিন্তু দময়ের তাড়নায় উপযুক্ত আশ্রয়-স্থানাভাবে 
কিন্ব। ভোজনাদির নিতান্ত অন্ভুবিধ! বিবেচনায় (কান প্রকার 

সুত্র অবলম্বন করিয়। পরিচয়াদি প্রদানপুর্ধক অন্যের আশ্রয় 

গ্রহণ করেন, বা অন্যের আলয়ে ভোজনাদি করেন, তাহারাই 

প্রকৃত অত্যাগত-পদ্বাচ্য। তিক্ষুক বলিলে যাহারা ভরণ. 

পোষণের অন্যোপায়বিহীন হইয়া বা! কার্ধ্যকরণে অক্ষমতা 

প্রযুক্ত যাচ্ধা করেন, এবং যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তিমান্র সন্তষ্ট হইয়া 
এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনপুর্বক ক্ষু্িৰত্তির উপযোগী বন্থ 

প্রাপ্ত হইলেই প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, সঞ্চয়ের অভিলাষ করেন না, 
তাহাদিগকেই প্রকৃত ভিক্ষুক বলা ঘায়। 

প প্রকার অতিধি, অত্যাগত বা ভিক্ষুককে যদি সাধ্যসন্ব 

সেবা শপ ব। ভিক্ষা দানাদি না করা যায়, ভাহা হইনে 

বান্তবিকই অধর্থ-হয়। কেন না, গৃহস্থ-আশ্রম সকল আশ্রমের 

আশ্রযস্থল। গৃহস্থ যদি এ সকল অতাবযুক্ত ব্যক্তির আশ! না 

পূরণ করেন? বা তাহাদিগকে আশ্রয় না দেন? তবে তাহারা 

কাহার উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিবে? কিন্বা দুঃখ 

কষ্ট হইতে উপশম প্রাপ্ত হইবে? অনেকের মতে মনুয্বের স্ব 

পরিশ্রম-লন্ধ ধনের উপর নির্ভর করিয়া জীবন-বাত্রা নির্বাহ 

কর! উচিত। কাহ!রও অন্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবন 

কাটান উচিত নয় এবং কাহাকেও & কার্যে রতয় দেও 
কর্ধব্য নহে । যদিও এগ গরামর্শ যুক্তিসঙ্গত বটে কিন্তু তাহা, 

কেবজ গৃহস্থাশ্রমী র্যকিব প্রতি খাটে, জন্য জাশ্রহীর পক্ষে ধাটে 
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না। কেন না, ষ্দ সকলকেই নিজের উদরান্নের জন্য ব্যগ্র 

থাকিতে হয়।*্তাহ! হইলে তাহাদের দ্বারায় মন্য কোন কার্য হয 

না এবং ধর্মাচরণ করা মন্গুষ্যের পক্ষে ছুষ্কর হই'়া উঠে। ধিনি 

সংসার-বিরাী, কেবল ধর্মাশক্কি জন্য ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, বা 

যিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া মানবের মঙ্গল বিধান করিন্তে 

নিযুক্ত আাছেন, সেই সকল বান্তিকে উদরানের জন্ত যর্দি পরিশ্রম 

করিতে হয় বাকোন বিষয়-কার্যে লিপ্ত হইতে হয়, তবে ধর্বের 
প্রতি তাহাদের আশক্তি কমিয় যাঁয়। যেহেতু নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার! 

ধর্মাচরণ করিতে পারে না, ভরণ-পোষণাদির জন্য তাহাদিগকে 

চিন্তিত থাকিতে হয় এবং বিষয় কর্মে লিপ্ত হইতে হয়, বিষয় 

কর্মে লিপ্ত হইলেই মানবের চিত্তবুত্তি চঞ্চল হইয়৷ উঠে, এজন্া 

ধর্মাণক্তি স্থির থাকে না। কোন বিষয়ে'চিন্তের দৃঢ়তা না হইলে 

কখনই তাহা স্থুসম্পন্ন হয় না। নিশিন্ত মনে ধর্মীচরণ না 

করিতে পারিলে কেহই ধর্মালোচনায় উৎকর্ষ লাভ করিতে 

পারেন না। তাহ। হইলে সংসারে ধার্শিক ব্যক্তির ক্রমশই 

অবনতি হইয়] ধর্্মালোচনার অভাব হইয়া পড়ে। আবার যাহার 

অন্ট উপায় নাই, কন করিবার ইচ্ছা! থাকিলেও সামর্থ্য নাই বা 

সংযোগের অভাব, কিম্বা যিনি দৈবজ্রমে সম্বলহীন হইয়াছেন, 

তাদুশ গোককে যদি কেহ আশ্রয় না দেয়, ব। ভোজনা দি না 

করায় বা ভোক্কা বস্ত গ্রদান না করে? তবে তাহাদের অনশনে 

ও অনাশ্রয়ে প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। এরূপ কার্ষেয মকলেই 

্বতী হইলে,__অর্থাৎ কাহাকেও কেহ আশ্র ন! দিলে, কিন্বা 
 ভোজনাদি ন! করাইলে। বা তিক্ষাদি প্রদান না করিলে স্বার্থপর” 
তার প্রাবল্যে, এই জগত নির্দয়, নির্মম ও নৃশংসভাবে পরিণত 

তু 
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হইয়া এককালে অধর্শের লীলা-ভূমি হইয়া উঠে; তখন মনুষ্যের 
জুখশাস্তি তিরোহিত হইয়া যায়। এইজন্য হিন্ম-শাস্ত্কারের 

বিশেষ গবেষণী দ্বারা, চত্রাশ্রম নির্ণয় করিয়া প্রত্যেক আশ্রমের 
কার্ধা সকল নিদিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং সীল আশ্রমের 
আশ্রয়স্থলস্বপ্নপ গৃহস্থাশ্রমকে নির্ণয় করিয়। গিয়াছেন। 

অতিথি ভিক্ষুক প্রভৃতি অন্ত আশ্রমী ব্যক্তিগণকে আশয় 

দান) অশন বসন প্রদান ও ভিক্ষা দানাদি কার্ধ্য গৃহস্থণের 

একান্ত কর্তব্য বলিয়! সংমারিগণ তাহা স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে নিন 

করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এ সকল ধর্মানুমোদিত কার্ধো 

এক্ষণে লোকের আস্থা কমিয়া আমিতেছেঃ এরূপ অনাস্থা থে 

কেবল গৃহিগণের স্বভাব ও শিক্ষা দোষে ঘটিতেছে তাহা নচে, 
আজকাল অতিথি অভ্যাগত ভিক্ষুকের মধ্যে অনেকেই ভু 

হইয়া পড়িয়াছেন। ছল কৌশগ দ্বার| গৃহস্থকে ভ্রমে পাতিত 

করিয়া স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা অনেকেই করিয়া থাকেন, এক 

গৃহাস্থেরও ভক্তি শ্রদ্ধার অতাব হইতেছে । বাস্তবিক যাহাকে ' 

ভণ্ড বলিয়া বিশ্বাস করিবার বা ধারণা করিবার বিশেষ কাব? 

জন্মাইবে, তাহাকে ভিক্ষা-দানাদি না করিলে কোন অধন্্বাচর? 

ক্করা হয় না) বরং দ্ানাদি না করাই কর্তব্য । কেন না, অপাও্জে 

দান করা বা দয়! করা কখনই উচিত নহে। হিন্দুশাস্ুকারদের 

ত অপার দান করিলে দাতার বর্গ না হইয়া নরক হয়। তবে 

পাত্রাপান জ্ঞানে অনমর্থ হইলে, প্রত্যাধ্যান করা অপেক্ষা ঘা? 

কর বর্তব্য। যেহেতু এরূপ ক্ষেত্রে, যদি গ্রকৃত দানের গার 

ক্ষমতা! সত্তে প্রদান করা না হয়, ভাহা হইলে তাহা অষ্ঠায় কার্ধা, 

কর] হয় এবং ছজ্জন্য, অধর্দেরও আমির্ভাব,হয়। এ কার 
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পুর্বে হিন্দু-গৃহস্থগণ বিশেষতঃ হিন্দুবরমণীগণ অতিথি ভিক্ষৃককে 

কোন ক্রমে *বৈমুখ, করিতেন না। তাহাদের উদ্দেশ্টা অবশ্যই 

উৎকৃষ্ট। কেন না, প্রকৃত বাক্তিকে আহাধ্যাদি না দেওয়! 

অপেক্ষা ছুই ধ৫কজন ভগ ব্যক্তিকেও প্রকৃত বোধে আহার্ধ্যদি 
দিয়া সন্তোষ করা কর্তব্য। তাহাতে গৃহস্থের তারশ ক্ষতির 

কারণ মাই, কিন্ত প্রক্কত ব্যক্তিকে বৈযুখ করা আদৌ কর্তব্য 
নহে। আধুনিক আইন.কর্তাদের মত এই যে, সন্দেহ স্থালে 
দ্বোষী ব্যক্তি যদ্দি অব্যাহতি পায় তাহাও শ্রেয়? কিন্তু নির্দোষ 
ব্যক্তি যেন কোনক্রমে দণ্ড প্রাপ্ত হয় না। 

ঝণএয়। 

8 

পিতৃ-খণ। 

পিতৃকা্ধ্য করা হিন্দু-পংপারীর একটি কর্তব্য কাধ্য। পিভৃ- 
কাধ্য বলিলে পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, 
মাতামহী প্রভৃতি সপিণড এবং স্বগোত্র প্রস্ভৃতি পিতৃলোকের 
উদ্দেস্তে যে -পারলৌকিক' কার্ধ্য করা হয়, তাহাকেই পিতৃকাধ্য 
বলে। হিন্দু্দিগের কএকটি কার্য খণন্বরূপে উল্লেখিত হইয়াছে, 
যথা পিতৃখ্ণণ, খধিধণ, এবং দেব্চণ। এই তিনপ্রকার খণ হইতে 

মুক্িলাভ করা-_অর্থাৎ এই তিন খণ শোধ দেওয়া হিন্দ-গৃহস্থের 
কর্তব্য বলিয়। নিত হইয়াছে'। পিতৃষ্ধণ, দার পরিগ্রহপুন্ব ক 

শস্তানোৎপন্তি, পিতৃ, পুরুষের পারপৌকিক কার্য্য ইত্যাদি। 



৬৪ সংসার-ধশ্মা ও বিষয় কর্ম । 

খষিধণ, বেদাধ্যয়ন দীক্ষঃ এবং শান্ত্র-বিহিত বাহ্ছিক কার্ধ- 
কলাপের অনুষ্ঠান ইত্যাদি। দেবঞ্চণ, দেবোদেশে মক্ঞাদি নিপ্গন 

এবং দেবার্চনা প্রভৃতি । এ সকলকে খণ বলিয়। উাল্লখ কৰা 

হইগ্লাছে। খণগ্রস্থ ব্যক্তি, যেমন খণ পরিশোধ*না করিলে 

লোকতঃ ধর্মতঃ অব্যাহতি পায় না ও ঝণ যেমন অবশ্ত পরিশোধ 

নীয়) তাদৃশ হিন্দুগৃহস্থের এ সকল কীর্ধ্য নির্ববাহ করা একান্ত 

প্রয়োজন বলিষ্ব, শাস্ত্রকারের! ইহাকে ঝণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 

ছেন। খণ থাকিলে তাহ! হইতে মুক্তি লাভ করিতে যেমন 

সকলেই সচেষ্ট থাকেন; এ সকল কার্য্য ঝণ বলিয়া উল্লেখিত 

হওয়ায়। তাহা সম্পাদন-পুর্ববক খণ শোধ করিতে সকলেই সচেষ্ট 

থাকিবেন, এই উদ্দেশ্টে উহাদিগকে খণ বলিয়া নির্ণয় কর 

হইয়াছে । উহাদিগঞ্ে খণম্বরূপে নির্ণয় করার আরও প্রকট 
কারণ আছে। হারা পরকাল মানেন, তাহাদের পক্ষে পিতা, 
মাতার পারলৌকিক কাধ্য না করিলে কখনই কর্তব্য পালন করা 
হয় না। পিতা মাতা বর্তমানে গাহাদিগকে যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা 
করা, সেবা পুজা কর! আবশ্তক ; (কারণাদি গিভৃ-মাতৃ-মেবা 

প্রস্তাবে উত্লেখিত হইয়াছে) পিতা মাতার পরকালে যদি 

তাহাদের সদগতি*বাসনায়) গারলৌকিক কার্য শ্রাদ্ব-তর্পণাদি 

এবং তাহাদের উদ্দেশ্টে দানাদি না কর! হয়, তবে কর্তব্য পাল 

হয় না। 
যে পিতা মাতা দ্বারা এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়| গিয়াছে 

এবং ধাহাদের অনুগ্রহে যে সুখ-মবচ্ছন্দে বন্ধিত হইয়া বিষ্ঠা শিক্ষা 
ও বিবাহাদি করিয়। এবং বিত্বার্দ গ্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে কালার, 
পাত কর! যাইতেছে এবং হাহাদের পারলৌক্ষিক কার্য ক 
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হ্যায় ও ধর্মান্সারে সংসারী বাধ্য আছে; তাহ! কি সংসারীর 

খএ বলিয়। পরিগণিত হইবে না? অবশ্থই হইবে। অতএব 
অনুরাগ ও ক্ষমতানুসারে সেই খ্ণ শোধ করা অবশ্ঠিই কর্তৃব্য। 
বিশেষ পিতা! মাতা প্রধানত; পারলৌকিক কার্য্যের আশা ও 

ভাবী কল্যাণ কাঁমন। করিয়াই সন্তান ইচ্ছা করিয়া থাকেন) 
এমতাবস্থায় ধাহাদের মনে কিঞ্িমমাত্রও পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি থাকিবে, 
তাহার যদি পরকাল বিশ্বাম নাও করেন, অত্রীচ তাহাদিগের 

পিতৃ-মাতৃ-শ্রান্ষ-তর্পণ এবং পিত| মাতার উদ্দেন্টে দান করা অবস্থা 
কর্তব্য। কেন না, পরকাঁল যে নাই, ইহা নিঃসদ্দেহরূপে কেহ 
কখনই এপ্রতিগাদন করিতে পারিবেন না। পরকাল থাকিলে 
এবং পিও ও দাঁনাদি দ্বার! সদগতি ঘটনা হইলে, তাহার পুঞ্জোচিত্ত 
কর্তব্য কার্য করা হইল) আর পরকাল ন| থাকিলে বা পি 

কিম্বা দানাদি দ্বার! পিত্রাদির সগগতি ঘটন। না হইলে যদিও 

তাহার কিঞ্িং অর্থ-হানি,হইল বটে, কিন্তু সেই অর্থে যখন 
স্বজাতি, কুট্ম্বঃ দীন, দরিদ্র, ক্ষুধাতুর প্রভৃতি অনেকের ভোজন- 
ব্যাপার নিষ্পন্ন হইল এবং দাণাঁদি প্রাপ্ত হইয়া অনেকে উপকার 

বোধ করিল, তখন তাহা তাহার বৃথা হইল না; "বরং পিতৃ-মাত্ 
উদ্দেশ্তে ব্যয়িত হওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্ত অবশ্ঠই অন্তঃকরণে 
কথপিৎ আনন্দোদয় হইবে'। যাহার] হিন্দু-সম্গদায়তৃত্ত নছেন, 

কিবা হার] হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত আচার ব্যবহারের পক্ষপাত্তী 
নহেন, অথব1 ধাহারা অন্ত ধর্মাবলম্বী, তাহাদেরও পিতা মাতার 
প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার কারণ পিতৃ-মাতৃ-কুতজ্ঞতায় পিভৃ-মাতৃ 
নাম উল্লেখে দামরধ্যান্সারে সাধারণ হিতকর কিন্বা দেশেব মঙ্গল 
টি কাধ্যে অর প্রদান করা অথবা দীন ছুখীকে বিতরণ করা 



৬৬ সংসার-ধর্শমা ও বিষয় কর্া। 

কর্তব্য। ও প্রকার অনেক ব্যক্তিকে পিতৃ-মাতৃ-উদ্দেশে কূপ বা 
পুক্করিপী প্রভৃতি জলাশয় খনন, বিষ্ভালয় চিকিৎসায় শিল্পাগার 

স্থাপন, দুঃখী অক্ষম প্রভৃতির পরিপোষণাগার প্রভৃতি দেশের ও 
মাধারণ ছিতকর বিবিধ কার্ধ্য করিতে কিনব! দরিদ্র-অনাথদ্দিগকে 

অপ্রপ্বন্জাদি বিতরণ করিতে দেখা গিয়াছে । যাহারা জামর্থ্যসত্ব 

ব্রর্ূপ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান ন! করিয়া, পিতৃ-ধনাদ্দি প্রাথ্ধে 
কেবল নিজের সুখ-নবচ্ছন্দতার় কালাতি পাত করে, তাহাদিগকে 

জকৃতজ্ঞ এবং পরস্বাপহারী চৌর বলিলেও অন্তায় কার্ষ্য হয় না। 

পিতৃ্খণ হইতে উদ্ধার হইবার প্রথম হথত্র দার পরি গ্রহণ, এৰং 

পুত্রোৎ্পাদন। কেন না পুত্র যদি অকৃতদার অবস্থায় বা পুত্রোৎ 

পাদনের পুর্বে কালগ্রাসে পতিত হয়, তবে পিতা মাতার জল- 

পিগু লেপ হয়, কিন্তু দারপরিগ্রহণ এবং পুত্রোৎপাঁদন করিয়া 

পুত্র লোকান্তরিত হইলে পুত্রের পুত্র কিম্বা তৎপুত্রাদির দ্বারা 

পিতা মাতার জল-পিগাদি মুখ্য এবং তাবী পারলৌকিক কার্থা 
সকল সম্পন্ন হইবার বাধা ঘটিবে না। হিন্দুপিগের পুত্র-পৌত্রাদি দ্বারা: 
বংশ রক্ষা না হইলে যে পিতৃগণ অধোগতি প্রাপ্ত হন) তাহা আর 
অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, মহাভারতের আদিগর্ক 

জরৎকারু-উপাখ্যান গাঠে সকলেরই তাহ! প্রতীয়মান হইবে। 

দার পরিগ্রহ সম্থদ্ধে এখন আর কাহাফেও উপদেশ দিতে হইরে 

ন|; কারণ আজ কাল মানব মাত্রেই এঁহিকের সুখ-ম্থচ্ছন্দতার 

দন্ত উন্মত্ত । দার পরিগ্রহ ব্যতিরেকে এঁহিক ম্ধ-সস্তোগ হয় 

নাঃ এজন্য সকলে স্বত্তংগ্রবৃত্ব হইয়াই দারপক্জিগ্রহ করিয়! থাকেন। 

রিশেষতঃ এক্ষণে কন্সদায় প্রবল হইয়া! উঠায়। কাহাকেও আর, 

বিবাহের জন্য ব্যঞ হইিতে হয না। একে অন্জকে বু সমাদর ও 
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সাধ্যসাধন! এবং অর্থাদি প্রদাৰ করিয়া, বিবাহের জন্য কন্যা দান 

করেন। তত্ব হীন্ অবস্থাপন্ন কুলগৌরববিহীন ব্রাহ্মণ বা অন্য 

জাতি খাহাদ্দের মধ্যে কন্য।-গু গ্রহণ প্রচলিত আছে, তাহাদের 

কাহারও কাহারও অর্থ প্রদানে অসঙ্গতি বশত বিবাহ কার্ধে 

বাধ! বা বিলম্ব ঘটিয় থাকে, কিন্ত জরৎকারুর ন্যায় কাহাকেও 

বিবাহ করার ভ্বন্য প্রবৃত্তি দিতে হয় না কিম্বা অন্্ররোধ উপরোধ 

করিতে হয় না; বিবাহ করার জন্য সকলেরই অন্তঃকরণে সমধিক 
চেষ্ট! সর্ববক্ষণই বলবভভী থাকে, সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই মকলে 

চেষ্ট। সফল করিয়া লয়। 

বিবাহ হইলে আজ কাল স্ত্রী-সহবাসের আধিক্য বশতঃ অল্প 

সময় মধ্যেই ব্বাহের অবশ্াম্তাভী ফল, পুত্র-কন্ঠাদি অধিক 

মাত্রায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ জন্য*পারলৌকিক জলপিঁ 

সংরক্ষণ ব্যাপারে আর কাহাকেও সমধিক 'চিস্তাযুক্ত হইতে হয 

_না। যদিও কাহারও কাহারও অনৃষ্ট দোষে পুত্রাদি উৎপন্ন হইতে 

বিলম্ব বা বাধা ঘটে, কিন্তু এক্ষণে প্রারই লোকে স্ত্রীর পুত্রোৎ- 

পত্তির প্রকট কাল পর্যাত্ত অপেক্ষা না করিয়াই পুনঃ দার পরি- 

গ্রহ করিয়] পুত্রোৎপত্তি করেন এবং নিজের *্রহিক সুখের 

কণ্টক-বুক্ষ স্থাপন করেন। অনেক স্থলে, উত্তয় পত্রীই ফল-প্রন্থ 

হইয়। তাছাকে আনন্দে 'উদ্বেল এবং ভীষণ যন্ত্রণায় ষাতনাবুক্ত 

করিয়া, তাহার সুখ ছঃখের চরম সীমায় উপস্থাপিত করে। 

দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিয়াও। কেহ কেহ নিতান্ত ছুবদৃষ্ 
বশতঃ পুত্র-সুখে সখী হয় না, বরৎ সপত্বী-কলহ উত্থাপিত হইয়। 
তাহার জীবনকে ছুঃখ-সাগরে নিম্ম করে। কেহ বাএক পত্রী 

বর্থমানে সখ করিয়া).কেহ বা গত্ীর অহ সামান্য কথান্তর বা 
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বচসা করিয়া, ছিতীয় দাঁর গ্রহণ করিয়। নিজের সুখচন্জ্রকে 

একরারে অস্তমিত করিয়। ফেলেন। তখন তাহার নখ শোকে 

পরিণত হয়। পুক্রোৎপত্তির অভাব বা অন্য কোন কারণে 

সবিশেষ বিবেচন। ন| করিয়। কাহারও পদবী বর্তমানে পত্যযন্তর 

গ্রহণ কর। কখনই কর্তব্য নহে। তবে যদি প্রথমা পত্বীর সম্তান- 
সম্ভাবনা এক কালে না থাকে, কিন্বা তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়। 

বংশ রক্ষা বাসনার শ্বামীর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হন, অথবা 
হর্ষ মহকারে স্বামীকে দার পরিগ্রহ করণে অনুমতি করেন, তবে 

দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলে কাহাকেও দোষী বা অসুখী হইতে 

হয়না। কিন্তু তাদৃশ স্থলেও জ্যোতির্রিদের পরামর্শ লইয়া 

পুকরোৎপত্তির আশা! থাকিলে দার পৰিগ্রহ করিবেন, অনাথা 

কোন প্রকারেই দ্বিতীয় বার পরিগ্রহ করিয়া! নিজের মৃখ-স্চ্ছন্দতাব 
হানি করা কখনই কর্তব্য হে। তাদৃশ স্থলে পৌধ্য-পুত্র ৭ 
পালক-পুত্র গ্রহণ করিয়া পিতৃ-পুরুষের জলপিওড রক্ষা কিন্কা 

ধন মান রক্ষা! কল্পে মনোযোগী হওয়। এবং লালন-পালনাদি 

কার্ধোর দ্বারায় পুত্র-হখান্থুলব কর! কর্তব্য । 

' পুরুষগণের পত্বী অবর্তমানে পত্যন্তর গ্রহণ বিধি-সন্মত আছে 

এবং ভাহা নীতি-বিরুক্কও নহে। কেন না) স্ত্রী না থাকিলে 

সংদারী ব্যক্তির নংসারে কোন হৃথ থাকেনা) তাহার চিত্ত সর্ব! 

বিষণ্ন এবং অন্ঠমনস্ক থাকে । চিত্তের তাবাস্তুর ঘটিলে সাংসা- 

.রিক কাধ্যকলাপও সুচারুন্ূপে সম্পন্ন হয় না। ক্রমে কার্ধা- 
প্লিধিলতা ও মনের ওদাগ্য টিনা সংগারকে অরণ্য ভাবিয়া 

চিততনুখ 'এককালে “তিরোহিত' হনব এবং কর্তন্যজ্তানেরও 

অভাব হইয়া পড়ে। পুরুষ যখন সংসারের কর্তা, সংগারের 
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ইষ্টানিষ্ট উন্নতি অবনতি তাহারই উপর নির্ভর করে, তখন 

তাহার চিন্ত»ছুঃখিত হইলে বা তিনি চেষ্টাশৃনগ্ত অথবা তাহার 

কর্তব্যজ্ঞানের অভাব হইলে, সংসারে সুখের অভাব বশতঃ সংসার 

দুঃখময় হইয়া উঠে। পুরুষ যদি অত্যধিক বয়োবৃদ্ধ না হন 

এবং তাহার পুঞ্রাদি স্নেহের বন্ত_-শর্থা২ তাহাকে মংসার-বন্ধানে 
বাঁধিয়া রাখিতে পারে, এমন স্েই মমতার বস্ত বা পিতৃ-কুলের 

জলপিগ মংস্থানের কেহ না থাকে, তবে তাহার পত্বী-বিয়োগ 

হঈলে তিনি দ্বার পরিগ্রহ করিতে পাবেন। তাহার দ্বিতীয় বার 

দ্বার পরিগ্রহণ কার্ধ্য কর্তব্য বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে। 

বস্ততঃ পুরুষ যদ্দি অত্যধিক বয়োবৃদ্ধ হন, কিন্বা তাহার পুত্রাদি 

স্নেহের বস্তু বর্তমান থাকে, এবং পত্্যভাবে দীর্ঘকাল আহার 

ব্যবহারাদির কষ্ট সহ করিতে না হয়, তবে তাহার কখনই পুনঃ 

দর পরিগ্রহণ করিয়া একটি বালিকার চিরাবিষাদের এবং পুত্রাদির 
"ভাবী সুখপ্চ্ছন্দতার হানিকর কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করা কখনই 

'কর্তব্য নহে। নিজের অত্যক্পকাল বুখভোগ-বাসনায় বা 

ইন্জিয়-বৃত্তি চরিতার্থ লালসায়, অবলা! বালিকার সুখ স্বস্ছন্দতার 
হানি করিয়া তাহাকে চির ছুঃখ-সাঁগরে নিমগ্ন কর*এবং পুক্র'দির 

অমঙ্গলের হুত্রপাত করা কখনই কোন বুদ্ধিমান বা ধর্মাশক্ত 

বাক্তির কর্তব্য কার্য হুইতে পারে না। একমাত্র স্বার্থান্ধ 

ব্যক্তি ভিন্ন, কোন মন্ধদয় ব্যক্তি এরূপ কার্য সুখকর ব1 হিত 
জনক বলিয়। অনুমোদন করিতে পারেন না। 
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হিনদু-স্ত্রীগণের" পত্যন্তর গ্রহণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। এবং সঙ্মীতি- 

বিরুদ্ধ। অতএব তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবাণ প্রয়োজন 

নাই। কিন্তু অধুনা অনেকের মতে এ কার্য হিন্দু-পুরঘদিগের 
্বার্থীন্ধতা এবং স্ত্রীর্দিগের প্রতি অত্যাচার ভিন্ন অন্ত কোন বিশেষ 

তাৎপ্ধ্য না থাক] সিদ্ধান্ত হয়। এরূপ ধাহার। ধারণ! করেন, 

তাহারা বাস্তবিক ভ্রীত্ত। হিন্দু-শাস্ত্কারেরা এবং সমাজ-পততি- 

গণ বিশেষ বিবেচন| ন| করিয়া, এবং সর্বদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া 
এবং সমধিক তর্ক-যুক্তি অবলম্বন ন| করিয়া; কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ 

বা প্রচলিত করেন নাই। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে। 

সমাজের বন্ধন স্থির থাক না এবং অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 

হয়। হিন্দুর বিবাহ, দূর দায়-তত্ব, অমস্তই বিধবা-বিবাহের 
প্রতিক ভাবে পরিণত। হিন্দুর বিবাহ কেবল স্ত্ীপুরুষ 
সংযে।গ নহে, হিন্দুর স্ত্রী সহধর্ষিণী নামে অভিহিত। জহ্ধর্থিণী ' 

আর্থাৎ ধর্ম কার্যের স্বহায়ম্বরূপিণী। হিন্দুযে কোন কার্য 

করেন, তাহাতেই ধর্মের সংযোগ আছে। ধর্দের সংশ্রব ব্যতি- 

রেকে হিন্দুর কোন কার্য নিপ্পন্ন হয় না। হিন্দত্ত্রী-পুরুষের 

যে মংযোগ, কেবল ইহকালের নয়) গরকাল পর্যাস্ত তাহাদের 

পতি-পরীত্ব মন্বন্ধ থাকে ; ইহ! তাহাদের বিশ্বাস এবং ধর্ম মত। 

হিচ্দু্ত্ী অগ্রে মরিলে তিনি পতির অপেক্ষা করিয়া থাকেন। 

তি স্ত্রীর গাপ-পুণ্যের অর্ধভাগী এবং স্ত্রী পতির পাপ-পুণ্যের 

অর্কভাগিনী-। _ এই জনতা স্ত্রীকে অর্দাঙ্গী বলে। যেস্ত্রী পুরুষের 

মহধর্দিণী এবং অর্দাঙ্গভাগিনী, তাহার ছিতীয় পৃতি করিবার 
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অধিকার কোথায়? এবং যিনি একের অর্দাঞ্ষিনী, তিনি অন্টের 

অঙ্গে অঙ্গ মিশ্রিত করিতে পারিবেন কিরপে? কেন না' স্বামী 

ও স্ত্রাতে পরস্পয় মিলিয়া একটি অঙ্গ। স্বামীতে তাহার অঙ্গের 

অর্দেক গিয়াছে, স্বামী-হীন। স্ত্রীলোক মাত্রেই অর্ধাঙ্গিনী। 

এখন নিজের এর্ঘ অর্গ অপরের সহ মিশাইলে পূর্ণ অঙ্গ হইল 
না) যেহেতু পুর্ব স্বামীর সহগামী বা অধিকৃত অর্ধান্ন বাদ 

দিলে নিজের অর্দঙ্ গর স্বামীর অঙ্জে মিশ্রিত করিলে দেড় অঙ্গ 
হইল, তাহার অর্দেক ধরিলে তাহার $ অঙ্গ এবং পর স্বামীর 

ও $ অঙ্গ হইল। পূর্ণ অঙ্গ ব্যতিরেকে অঙ্গহীন ব্যক্তির কোন 
কার্যো অধিকার নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের একটি পুরুষ 

ভিন্ন ছুইটি পুরুষকে এক কালে *আশ্রপ্ধ করিবার ক্ষমতা] বা নিয়ম 
কোন শাস্ত্রে বা সম্প্রদায়ে নাই। হিন্দুক্জীর পতির মৃত্যু হইলেও 
যখন পতি-পরীত্ব সন্বন্ব লোপ হয না এবং কেহ কাহারও ত্াক্ত 

বলিয়া পরিগণিত নহে, তখন অন্য পতি আশ্র্ কখনই হইতে 

পারে না। আর একটি কথা, হিন্দুদিগের দান-দ্রব্য দাতা এক- 

বার মন্ত্র দান করিতে পারেন); একবার দান করিয়। তিনি 
তাহা আর প্রতিগ্রহণ করিতে পারেন না, এবং* দান করিলেও 

তাহাতে আর দাতার অধিকার থাঁকে লা, ছাহ। গৃহীতারই ধন 

বলিয়া প্রতিপন্ন । কন্তাকেও এক বার ভিন্ন দ্বিতীয় বার দান 

করিবার কন্তা-জনকের অধিকার নাই। কন্া-দানব্যতিরেকে 

হিন্টুর বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন হয় না। হিন্দুর স্ত্রী তাহার পতির 
সম্পত্তি, তাহাকে দান করিবার অধিকার অপর কাহারও নাই । « 

এই রূগ তর্ক হইতে পারে ষে, হিন্ব-শান্ত্রানথনাধে স্বামিধনে 

রী অধিকারিণী হর.। স্বামীর অস্ত কোন দান প্রাপ্ত মম্পত্তি 
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ধদি থাকে, তাহাতে যখন স্ত্রীর অধিকার বর্তে, তখন সে নিজে 

যখন তাহার স্বামীর দানপ্রাপ্ত সম্পত্তি, তখন তংহাতে তাহার 

নিঞ্জেরইি অধিকার হইল। অতএব সে ইচ্ছামত অপরকে 

আপনাকে দান করিতে না পারিবে কেন? স্বাীর অভাবে 

পতিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার হয় বট; বিস্তু পুত্রা্ি 

থাকিলে স্ত্রীর অধিকার হয না| পুত্রার্দি থাকিলেও এক 

থাঁটিল না । অতএব পুত্রবরতী বিবাহিত হইতে পারিলেন ন!। 

পুত্রাদি ন৷ থাকিলেও পতির ত্যন্ত মন্পন্তিতে স্ত্রীর নিবৃ্ঢ স্বত 

অর্থাৎ দান বিক্রয়ের স্বত্ব নাই, কেবল উপন্বত্ব ভোগ করিবার 

দবত্ব আছে। স্ত্রী দেহ-সম্পত্তি, তাহাতে তাহার উপস্বত্ব কি 

হইবে? সেই দেহ বঙ্গ জন্ত.ভোজন।দি ব্যাপার যাহ। নিপল 

করিতে হইবে, তাহ।ই'তিনি করিতে গাবেন। নিতান্ত কু্দিত 

ভাবে যদ্দি কেহ তর্ক করেন যে, পতির সম্পত্তি বলিয়া যখন নিজের 

দেহ তিনি পাইয়/ছেন, তখন তাহা অন্যকে ভোগ করিতে দিবার' 

তাহার অধিকার না থাকিবে কেন? স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে ' 

বিধবা স্ত্রীর শামীর স্বর্গার্থ ভিন্ন অন্ত প্রকারে দান করার অধি- 

কার নাই। থা দায়ভাগ “বন্ধ্য। বিধবানাধিকারিণী ততঃ ভর্তৃ 

্বর্গার্থে কিঞ্দভিনাতব্যম্” 'নিজের দেহ অন্তকে দান করিলে 

তাহাতে স্বামীর স্বর্গ নাই, অতএব তাহা দানেরও তাহার ক্ষমতা নাই 

বিশেষতঃ হিন্দুর, স্বামীর পরিত্যক্ত মল্পত্তি নহে, স্বামীর ত্যাঙ্য 

সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার, স্বামী যাহা ত্যাগ করেন নাই তাহাতে 

তাহার অধিকার নাই। স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দান না করিনে 

কখন বিবাহ হইতে. পারে ন। অর্থাত, স্ত্রী বিবাহিত হইনে, 

স্বামী ভিন্ন অন্ত কাহারও তাহাতে অধিকার থাকে না। যখন 
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সত্রীতে অন্তের সত্ব আছে, তখন পর স্বামী তাহাতে সত্ব স্থাপন 
করিতে পারেন না।, সতত স্থাপন না! হইলে কখনই তাহ। বিবাহ 
বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে না। বিবাহ ব্যতিরেকে 
দেহ কাহাকেও তোগ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না, বা কেহ 
ন্যায়ানুারে তাহা! ভোগ করিতে পারেন ন1। হিন্দু-ন্্রীদিগের 
কোন কালেই শ্বাধিনতা নাই,তাহারা বাল্যে পিতামাতার, যৌবনে 
পতির এবং বাদ্ধক্যে পুজ্রের শানে থাকিবে, এই রূপই চির 
নিয়ম আছে। অতএব স্বামীর অন্য সম্পত্তিতে তাহাদের অধি- 
কার জগ্মিলেও নিজ দেহের উপর তাহাদের কোন কারণে 
আধিপত্য নাই, এজন্য তাহা অন্যকে ভোগ করিতে দিবার 

.ভাহাদের অধিকার নাই। এরূপ অধিকার দেওয়া! হইলে, 
জারজ-সস্তান উৎপন্ন হইয়। সমাজ 'এক,কালে বিশৃঙ্খল হইয়া 

« পড়িত। 

হিন্দুগণের বিবাহের মুখ্য উদেস্ত পুত্র উৎপন্ন করা । পুত্র 
উৎপন্ন না হইলে পিতৃ-পুরুষগণের জল-পিও রক্ষার কারণ হয় না।. 
এই জন্য শাস্ত্রে উল্লেখ আছে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে তার্যয। পুত্রঃ পিওু- 
প্রয়োজনম্” হিন্দুশাস্তরের মন্ান্পারে পুক্র শবের তাৎপর্যপুতব্ৈ-- 
অর্থাৎ পুত নামা নরক হইতে যিনি আপ করেন, তিনিই পুত্র। 
পুত্র উৎপন্ন না হইলে পিতৃগ্নণ পুত-নামক নরকে অবস্থিতি 
করেন। ওরন, ক্ষেত্রেজ, কাণীন, দত্তক প্রভৃতি যে কয় প্রকার 
পুজ, পিতৃগণের ত্রাণ করিতে পারেন, তম্মধো পর-ক্ষেত্রে উপর 
ধতরর উল্লেখ নাই ) ওরণ বণ্লে, গরক্েত্রে বীর্ঘা-স্থাপনে যে পুন্র 
উৎপ|দিত হয়, তাহাকেই ওরপ-পুল্র বলিতে হইবে। বৃতরাষট্র 
গাও ্রস্থতি ব্যাপের 'ধরসে, বিচিত্রবীর্ধের ক্ষেত্রে জম্ম লইয়া- 

৭ 
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ছিলেন, এবং ধুধিঠির অর্জন প্রভৃতি পাওুর ক্ষেত্রে, ধর্ম ইন্গু 

প্রভৃতির দেবগণের গরমে জন্মিয় ছিলেন। হৃতরাষ্্রীদি বিচিত্র- 

বীর্যের ও ষুধিষ্ঠিরাদি পাতুয় উদক দানে ও শ্রাঞ্চাদি করণে 

অধিকারী হইয়াছিলেন। থধি ও দেবের ওঁরসে জন্মিয়াছিলেন 

বলিয়া, খধিত্ব বা দেবত্ব প্রাপ্ত হন নাই, বা ভাহাদের পিগাদি 

দানেও অধিকারী হয়েন নাই । বিধবাকে বিবাহ করিলে তাহা 

শাস্ু সম্মত না হওয়ায় এবং বিধবা রমণীতে পূর্ব-স্বামীর সত্ব 

লোপ না হওয়ায়,তাহ৷ পর-ক্ষেত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে; অতএব 

, তাহাতে নীর্ধাধান করিয়া থে পুক্র হইবে, ভাহা। পর-স্ামীর পিতৃ, 

কুলের জল-পিগু-সংরক্ষণের অধিকারী হইবে না। আবার সেই 

পুত্র যাহার ক্ষেত্রে উৎপন্ন, তাহারও জল-পিণ্ডের অধিকারী হইবে, 

না। কেননা, কাম-বাসলা ব্যতিরেকে কেবল বংশ রক্ষা বামনা 

পতি কিংব।শ্বপ্র কর্তৃক নিয়োজিতা। রমণীর অপরের গরমে দে 

পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাই ক্ষেত্রেজ পুত্র। এক্ষণে দেখা গেগ! 

বিধবা বিবাহের দ্বারায় যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়) তাঙ্গাবা 

পূর্বব-স্থামী বাঁপর-স্থামী গাহারও পারলৌকিক কাধ্যের অধিকাবা 

নহে। 

শাস্ানুমোদিত যুক্তি তর্ক ছাড়িয়া ন্যায় ও ঘুক্তিব 

উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু-বিধবাগণের বিবাহ হওয়া উচিত কিন 

দেখা কর্তব)। স্বগীয় ঈশ্বর চন্র বিদ্াগাগর মহাশয় একটি পবা? 

বচন অবলম্বন করিয়। বিধবা বিবাহ দানে কৃত সন্ত হইয়।ছিলেন 

তৎপোধকে অনেক যুক্কি-তর্ক অবলম্বন করিয়। বিশদভাবে 

উন বিধবা বিবাহের পক্ষপাতি হইগ্লাছিলেন। তা" 

ছগদিখ্যাত প্রগাঢ় বুদ্ধি-ষন্পন্ন ক্কৃতবিদ্ত পণ্ডিতের 'মতের বির 
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শনি 

গামান্ত যুক্ষি-তর্ক মহ উপস্থিত হইয়! তাহার মত খণ্ডন করিতে 

চেষ্টা করা এই বিদ্যা-বুদ্ধি-হীন অজ্ঞ লেখকের পক্ষে নিতান্ত 
বাতুলত! মাত্র। কিন্তু যখন লেখনী-চালনে প্রবৃ হওয়া গিয়াছে, 
তখনস্বর-জা।ন-জনিত মনের ভাব চাঁপিয়া রাখিতে পারা যায় না। 

নষ্টে সবৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 

পঞ্চমাপত্হ্ নারীণাৎ পতি রন্যং বিধীয়তে ॥ 

'এই পরাশর বচন অবগস্থন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা 

বিবাহের সান্থকুলে দগ্ডায়মান হম। এবং যুক্তি বলে প্রমাণ 

করেন ষে, যে সকল স্ত্রীর আদৌ স্বামি-সহবাস হয় নাই, তাঁহাদের 

দ্বিতীয় বিবাহ না হওয়া নিতান্ত অন্যায়। তাহার ও যুক্তিটি অতীব 

প্রশংনারই এবং প্ররত দয়ারও কথ1) তাহ।তে অনুমাত্র সন্দেহ 

নাই। বাস্তবিক প্র সকল ছুর্ভাগাবতী ্ীদিগের অবস্থা ভাবিলে 

প্রকতই মহ! পাষাণ-হৃদয়ও বিসলিত হম । উহাদের বিবাহ 

হওয়া শান্জানুদারে বাঁধ! ঘটিলেও যুক্তি ও ন্যায় মূলে হওয়া একান্ত 
কর্তৃব্য,তাহ1 কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু এই হিন্-সমাজের বীতি 

নীতি বড়ই শৃঙ্খলা-পূর্বক মন্গিবেশিত হইয়াছে; হা কোন রূপে" 
বিশৃঙ্খল হইতে দিলে আর শৃঙ্খল! রক্ষ! করা যায না। শাস্তা- 
দেশের অনুশ[সনে এই শৃঙ্খলা নুরক্ষিত আছে। শাস্সাদেশ অমান্ত 

করিয়া কোন অভিন্ব যুক্তি বলে ইহার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে তখন 
যথেস্থাচারের স্রোতে সমাজ-বন্ধন শিথিল হুইয়। সমাজ এককালে 

উৎপন্ন হইয়া যাইবে । তখন মকলেই স্ব স্ব মত অবলম্বন করিয়া 

সমাজের বক্ষে পদাঘাত করিতে থাকিবে। তজ্জন্ত হিন্দুর ধর্ঘ- 

কর্ম রীতি-নীতি সমস্তই লোপ পাইবে এবং হিন্দু ও অহিনদুর 

বিশেষত থাকিবে না। | | 
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' গতি-মহবাদ-বঞ্চিত। বিধবা রমণীর বিবাহ প্রস্তাব যদিও 
অত্যন্ত সারগর্ভ এবং ভ্তায়ের চক্ষে কর্তব্য বলিয়াও বিবেচিত 

কিন্তু তত্রাচ তাহা! প্রচলন কর! যাইতে পানে না। কেননা, যদি 
এরূপ ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া বিধবা! বিবাহ প্রচলিত করিতে 

আরম্ত করা যায়, তাহ! হইলে যাহাদের স্বামি-সহবাল হইয়াছে, 

তাহারাও বলিবে,আমাদের স্বামি-সহবাস হয় নাই;ক্রমে তাহাদের 

বিবাহ আরম্ত হইলে, আবার তাহাদের সমূরয়ষী ব1যাহাদের এক 

বা ছুইটি সন্তান হইয়াছে, তাহারাও বিবাহ-প্রার্থিনী হইবে) কিংবা 
তাহাদের পিতা মাতা কন্ঠার অল্প বয়সের প্রতি লক্ষ্য করিয়। দয়া- 

পরবশ হইয়া তাহাদেরও বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইবেন। আনেক 

যুবক রূপ-যৌবনা্িত| সুন্দরী যুবতীকে সন্তানবতী দেধিরেও 
বিবাহ করিতে উদৃগ্রীব হুইবে। তখন ক্রমে ক্রুমে প্রোটা, 
প্রবীন! ও বৃদ্ধ! সর্ঘ রকম'বিধধা বিবাঁহই প্রচলিত হইবে। এক একটি 
যুবতী বা! প্রৌঢ়া তখন ক্রমে ক্রমে পাচ সাত বা দশটি পততিকে 

পাণি দান করিয়াও মনের ক্ষোভ মিটাইতে পারিবে না। তখন 
একটিস্ত্রীর চরি পাঁচটি সন্তান হইলে তাহার হয়ত্ত তিন চারিটি জনক 
হইবে। এখন যেমন সহোদরগণ সকলে একত্রে পরমাহলাদে 

কাল-যাপন করে, তখন আর তাহা হইবে না। অনেক সময় 
সহোদরে মছোদরে পরিচয় থাকিবে না. এবং স্েহময়ী জননী 

অনেক সময় অতি শি সম্ভানকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর 

গ্রহণ করিয়! অন্যত্র গমন করিবেন। শিশুর পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি 

রক্ষণাবেক্ষণেও অনেক গোলযোগ থটিবে।. তখন সুখ-ন্চ্ছনদত। 

তিরোহিত হইয়! সমাজ অতিশয় বিশ্ঙ্খল হইয়া উঠিয়ে । 
অনেকে হয়ত বলিবেন, বখন বিধবা-বিবাহ শান্রাস্ুমোদিত 
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দেখা যাইতেছে, তখন সেই প্রকার শান্ত্র-সন্মত রূপে বিবাহ-কার্ধ্য 

চালাইলে সমাজ-শৃঙ্খল তন্ন হইবে না।-_ অর্থাৎ যে বিবাহ 
পান্ত্রানুমোদিত হইবে, ভাহাই চলিবে; যাহা হইবে না। 
তাহা চলিবে না। ততছুত্তরে বক্তব্য এই যে, হিন্দুদিগের শাস্ 

বহুবিধ এবং শান্ত্রকর্তীদের মতও বিতিন্ন। তবে সময়ে সময়ে 

এক এক জন মহাত্মা! বহুবিধ শান্তর আলোচনা করিয়া সেই সময়ের 

সমাজের উপযোগী বিধিগুলি বিধিবদ্ধ করিয়া সমাজ-শৃঙ্খল| 

রক্ষা করিয়াছেন। পূর্বের মনু, বশিষ্ঠ, যাঁক্জবন্ধ্য, বেদব্যাস প্রভৃতি 

ধধিগণ সেই রূপ মমাজ-হিতকর কার্য্যে শাস্ত্র পুরাণাদির সৃষ্টি 

করিয়াছিলেন, পরে বিক্রমার্দিতোর রাজত্বকালে তঙসভাসদ্ 

পণ্ডিতগণ এবং কিছুকাল পূর্ধে এতদেশে পুজ্যপাদ রঘুনন্দন 

'ট্রাচার্য্য মহোদয় যেরূপ বিধিপ্রণয়ন ও বিচার মীমাংসা কবিয়া 

গিয়াছেন, তদনুসারেই এগণে এতদেশে হিন্দু দগের সমস্ত কারধা- 

»কলাপ নিশ্ন্ন হইতেছে। যদিও মহামুনি পরাশর স্মীগণের 

দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের পক্ষগব্তী হইয়া প্ররূপ বিধি প্রণযন কবিয়া- 

ছিলেন, কিন্তু তাহ। সর্বজন-মমাদূত হয় নাই, এবং সমাজে 

প্রচলিত হয় নাই। কোন স্ত্রীগণের এ রূপ দ্বিতীয় বিবাহ হয 

কোন শাস্-পুরাণাদিতে পরিচয় পাওয়া যায় না। পরাশরাত্মজ 

মহামুনি বেদব্যাসও এ মত সমীচীন বলিয়া বোধ করেন নাই; 

কেনন। তথৎ্প্রণীত মহাভারতাদি গ্রন্থে এ্ররূপ কোন কাধ্যের 

পরিচয় পাওয়া যায় না। ভারতযুদ্ধে এবং অন্ান্ত যুদ্ধে অনেক 

বালিকার পতি-বিয়োগ ঘটিয়াছিল ; কিন্তু কাহারও দ্বিতীয় বিবাহ 

হইয়াছে এরূপ কোন কথার , আভানমান্রও দেখিতে পাওয়া 

যায় না। বরং বিধব| বিবাহ যে প্রচলিত ছিল না, তাহা 
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শ্ীমন্তগবদৃগীতায় ১স্দ্ধে অর্জ,নোক্ত নিয়লিখিত গ্লোকে অনেক 

আভাস পাওয়। যায় যথা-. 
পাপমেবাশ্ররাদন্মান হতৈতানাততায়িরঃ | : 
তস্মাসনার্হা বং হস্ত ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্। 

স্বজনং হি কথং হত্বা হুখিনঃ সাম মাধব ॥ ৩৩ 
যন্তপ্যেত ন পশ্যস্তি লোভোপহতচেতসঃ | 

কুলক্ষয়ং কতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ 

কথং ন প্রেরমন্ম(ভিঃ পাণাদম্মান্নিবর্তিতৃম্। 

ফুলক্ষয় কতং দোষং প্রপঞ্চডির্জনার্দন ॥ ৩৮ 

কুলক্ষয়ে শ্রনশ্াস্তি কুলধন্বাঃ মনাতনাঃ। 

ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎন্ননধম্মোহভিতবত্যুত ॥ ৩৯ 

অধন্মাভিতবাৎ কৃধ প্রনৃষ্য্তি কুলাস্ত্য়ঃ | 

যু হষ্টাঙগ বাষে॥ জায়তে বর্ণ্করঃ ॥ ৪০ 
সন্করো নরকায়ৈব কুলপ্রানাং কুলঃ্য চ। 

পতান্ত পিতরে। হোষ।ং লুপ্তখিগ্তোদকক্রিয়া ॥ ৪১ 

দেষৈরেতৈঃ কুলপ্লানাং বননস্করকারকৈঃ। 

উৎগাগ্যন্তে জাতিধম্মাঃ কুলধন্দ্াশ্চ শাশ্বত।ঃ ॥ ৪২ 

উৎমন্নকুলধর্খানাং মনুষ্যাণ।ং জনার্দীন। 

নরকে নিয়তৎ বাগে ভব তীত্যনুশুক্রম | ৪৩ 

মহান্ুভব অজ্ঞুনের উক্তিতে স্পইই অনুমান হয় ষে, কৃপ- 

পুরুষণের ক্ষয় হইলে কুলধর্শ ন্ট হইয়া কুল-ন্্রাগণ হ8। 

এবং ততকারণে বর্শনগ্করের উৎপত্তিহধ়। যদ্দি বিধবা বিবাং 

সমাজের প্রচলিত নিয়ম হইত,তাহা হইলে কুল-শ্ীগণ হুট হা! 
কথ! উল্লেখিত হইত না এবং বর্ণনস্কর উৎপত্তির কথাও উদ্লেৎ' 
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হইত না! কেননা, পতির মরণে স্ত্রীগণ অন্য পতি আশ্রয় করিতে 
পারিলে হুষ্ট। হওয়ার ব৷ ধর্মসঙ্কর উৎপত্তির কোনই কারণ ছিল 
না। বিশেষতঃ বিধব। বিবাহ যে প্রচলিত, ছিল না, তাহার 

প্রান্ত প্রমাণ তারতযুদ্ধের ষোড়শ বদর পরে, যখন মহামুনি 

ব্যাম যোগবলে ধ্যানে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে তাহার মৃত পুজলাদির 

দর্শন করান, তখন মহামুনি কপা-পরবশ হইয়া ত্রহ্ষচর্যয-ব্রতা- 
বন্নম্বিনী পতিপরায়ণা বিধব!| স্ত্রীগণকে পতি সহ অনুগমনে 
অনুমতি প্রদান করিলে? নশ্বব দেহত্যাগ করিয়া অনেকই পতির 
অন্থুগামিনী হইয়াছিলেন। মহাভারতের আশ্রমবাসিক পৰ্ব। 

বিধন! বিবাহের নিয়ম প্রচলিত থাকিলে, তাহা! আর 

পরে লোপ হইবার কোন কারণ ছিল না। যেহেতু দ্বাপর-যগ 
অপেক্ষা কলি-যুগে লোকের ইন্দ্রিয-হৃণ্ডি পরিপোষণের লালম' 
'অধিক। বিধবা বিবাহ প্রচলিত 'থাফিলে ইঞ্জিয়বুত্তি পরি- 
পোষণে-_মর্থাৎ কাম-সেবার সাধারণতঃ মকলের পক্ষে সহজ 
উপায় ছিল; তাহা কখনই রহিত হইত না। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, বিধবা বিবাহ প্রচলন হওয়। নস্ছাস্ত্রের উদ্দেশ্টা 
নহে এবং সমাজেরও মন্গলকর হইতে পারে না। মহামুনি 
পরাশরের মত কখনই উচ্চ সম্প্রদায় মধ্যে গৃহীত হয় নাই, 
তবে হীনবর্ণ অস্ত্যজ জাতি ঝা! নিকষ্টশূদ্রাদির মধ্যে যে এখনও বিধবা 
বিবাহ প্রচলিত হইতেছে, তাহা এ পরাশর-মত অবলম্বনে, 
কি স্বেচ্ছাচারিত। তাবে চলিতেছ, তাহ নির্ণয় কর! কঠিন। 

কেহ কেহ বা এরূপ বলেন যে, হিন্দু-সমাজ-নেতা পুরুষগণ 
নিতান্ত স্বার্থপর । তাহারা ,নিজে দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার 
রাখিলেন, আরস্ত্ীগণ ্বামি-মহবাসে এক কালে রঞ্চিতা থাকিলেও 
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তাহাদিগকে দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার দিলেন না) ইহ! নিতান্ত 

্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তছুত্তরে বক্তবা এইযে, 

পুরুষের দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ না হইলে সরগারের যে সকল 

অন্থুবিধা এবং বংশরক্ষাদদি যে সকল প্রহিক পারলৌকিক কার্ধোর 

বিদ্ধ উন্থিত হয়) তাহা উল্লেখ কর] হইয়াছে । বিশেষ পুরুষের 

দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ হইলে সমাজের বিশৃঙ্খলতা হয়ন]। কিন্ত 
্ত্রীগণের দ্বিতীয় পতি গ্রহণে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্টহয়। পরস্থ 
স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় পতি পরিগ্রহ ন| হওয়ায় সাংসারিক বা সমাজ- 

সংক্রান্ত কোন বাধ! বিদ্ব ঘটে ন! বরং অনেকাংশে সংমারের উপ- 

কার সাধিত হয়। ধাহাদের সংসারে বিধব। মাত|ও বিধবা পিতৃ- 

স্বনা এবং বিধবা ভগিনী প্রভৃতি আছেন, তাহারা অবশ্যই জানেন 

যে, সেই বিধবাগণের দ্বারায় মাংদারিক কার্যের কত আনুকৃণা, 

উন্নতি, ও মঙ্গল সাধিত হয়। স্ত্রীর পুনধিবাহ ন] হওয়ায় যুবতী- 

গণের সমূহ মনঃকঞ্টের কারণ বলিতে হইবে; কিন্তু হিন্দু 

শাস্মকাঁরের! বিধবাগণের পক্ষে যেরূপ নিয়ম করিয়া গিয়া 

*ছেন, তাহা *সম্যক্ রূপে প্রতিপালিত হইলে তাহানেং 

চিত্তে উত্তরোডুর ধর্ম ভাবের আধিক্য হইয়া, চিত্ত উন্নত হই? 

আর কাঁম-দেব| পরস্ৃতি অতি জঘন্য সুখ ইন্দ্রয়বৃত্তি চরিতার্থ €ে 

গণুভাবের প্রবৃত্তি তাহা তীরোধান হইয়া গড়ে। 

গতির মহমরণ, স্বামীর শোক নিবারণের একটি প্রকুষ্ট উপায় 

যেহেতু হিন্দুর পতি পত্বীর যখন জীবন মরণের দহায়, তখন 

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ধরাধামে বাস কর! বাস্তবিক ছুঃখপ্রদ 

অবষ্ঠই যাহারা পতিব্রতা, গুতিকে পরম গুরু বলিয়। 
শরদ্ধ। ভক্তি করেন। এবং গতির প্রাণের সহ যাহাদের প্রাণের 



৯ 

সংসার-ধর্ম ও বিষয় কর্পা। ৮১ 

বিভিন্নত। নাই, পতিই যাহাদের সর্বস্ব তাঘৃশ স্ত্রীগণই 
[হমরণের অধিকারিণী। পূর্বে যাহারা সহমৃততা হইতেন। তাহারা 

শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সহমরণে যাইতেন। কোন কালে 

কাহাকেও কেহ বল-গ্রয়োগ করিয়। সহম্রণে সংযোগ করে 

নাই। রাজাদেশে যদিও সহমরগ-গ্রথা রহিত হইয়াছে, তত্রাচ 

ঙ্ষচর্যযাদির এবং ব্রত নিয়ম প্রভৃতি বিধবাগণের রীতি-নীতি 

গ্রচন্নিত আছে এবং ধর্মীঙ্গ কার্য করণে তাহাদিগকে যে রূপ 

প্রবৃত্তি দেওয়| আছে, তাহা বথা-নিয়মে সমা্টরিত হইলে, 

তাহারা রতি-সুখে বঞ্চিতা হইলেও তাহাদের প্রবৃত্তি ধর্মানুমার্গে 

প্রধাবিত হওয়ায়, তাহদের তাদৃশ কষ্টানৃভবের কারণ থাকে না 
বিধবা বিবাহ সংমারের এবং সমাজের কিরূপ অনিষ্টকর, 

তাহ! উল্লেখিত হইয়ছে। যখন শান্গু এবং যুক্তিতে প্রতি- 

গর শ্রাছেযে “ত্যজেদেকং কুলম্যর্থে রীমন্তার্থে কুলং ত্যজেৎ 

গ্রীমং জনপদস্তার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং তজেৎ্॥ অর্থাৎ কুলের 

মঙ্গলের জন্য এক জনকে ত্যাগ করিবে, গ্রামের মঙ্গলের জন্ত 

কুল তাগ করিবে, দেশের কল্যাণহেতু গ্রামত্যাগ করিবে 

এবং আপনার মঙ্গল জন্য পৃথিবী ত্যাগ করিবে। “এমতাবস্থায় 
সমস্ত হিন্দু-ধর্মাবনদ্বিগণের সমাজ ও সংসারের' মঙ্গল কামনায় 

দশট। বিশটা বা শতটা ধিধব] নারী যে বৈধবা যন্ত্রণা সহা 

করিতে পারিবে না) তাহার কারণ কি? কিংব। তাহাদিগকে 

'রডি-সুধে বঞ্চিত রাখায় সমা্জিক পুরুষগণের কেবল স্বারথ- 
পরতার পরিচয় বলিয়া পিদ্ধাত্ত হয় না; অথবা তাহার। নিন্দা 

তাজনও হইতে পারেন না। 
হিনুর সমাঢুজের পক্ষে ব্ধবা বিবাহ প্রয়োজনীয় বা। উপকারৰ- 
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নহে। কিন্তু যাহারা অন্ত ধর্ম্মীবলম্বী এবং হিন্পু-শান্ত্র-বাকো 

এবং সমাঞ্জ-নিয়মে যাহাদের আস্থা নাই এবং হিন্দুধর্মের 

প্রতি যাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব এবং হিক স্থুখই যাহাদের 

পক্ষে পরম সুখ বলিয়। বিবৈচিত, তাহাদের পক্ষে বিধব। 

বিবাহ শ্ুখকর ব1 কল্যাণ দায়ক হইতে পারে। যে সকল 

বিধবা স্ত্রীর চিন্তে ধর্মের আকাজ্ষা নাই, যাহাদের চিত্ত কাঁমপুর্ণ 
যাহারা কোন মতেই চিত্বদমনে সক্ষম নহেন, তাহাদের 

পক্ষে অন্ত পতি মনোনীত করিয়া সমাজ ত্যাগ করিয়! 

বা তদ্রপ সমাজে প্রবেশ করিয়া! বিবাহিত হইধ কাল যাঁপন 

কর! কর্তবা, কিন্ত সমাজ বা জাতীয় অনুরোধে মনোভাব অপ্রকাশ 

করিয়া কাহারও সহ গুপ্ত প্রেমে আবদ্ধ হইয়। জণ-হত্যাদি, 
মহাপাপের পথ আবিষ্কার করা কখনই কর্তব্য নহে। এবং 

সমাজিক পুরুষগণের কর্তব্য যে, কোন বিধবা! স্ত্রীকে বিগথ 

গামিনী দেখিলে, এবং ধর্্োপদেশে তাহাকে নিবৃত্ করিতে 

_ না পারিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমাজ হইতে বহিজ্কত করিয়া: 

দিয় পাপ-কার্ধের আোত হইতে সমাজকে নিষ্কলস্ক রাখা উচিত। 

যে সকল পুরু প্রলোভন দ্বার] বা নানারূপ ছল কৌশল দ্বারা 
অবল|] বিধবাকে বিধব"-ধর্শ-পালনে বাধাদিয়। পাপ কার্য 

লিপ্তকরে এবং জণ-হত্যাদির কারণ উৎপন্ন করে। সেই সকল 

লোকের ন্যায় বমাঞ্জ-কলঙ্ক বা মহাপাতকী আর জগতে নাই; 

তাহাদের মুখ দর্শন করিলে পাপ অর্শে। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের 

কর্তব্য যে, অবলা-গখভরষ্ট বিধবাকে শাসনের পূর্বে অগ্রে 
রূপ সমান্গ্লানিকারক পাপাত্বার সমুচিত শা 

করাই কর্তব্য। তাহা হইলে বিধবা-ধর্ম্ম গালনে আর কোন 

রূগ গ্লানি ব| অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। 
সপহুকীত্ 
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ধাধি-ধণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কএকটি কার্ধা কর] 
আবশ্তক। তন্মধ্যে বেদাধ্যয়ন ও দীক্ষা এই দুইটি গ্রকষ্ট। 
বেদাধ্যয়ন ও দীক্ষা খর্ষ-ঝণ বলিয়া কেন পরিগণিত হইল, 
তাহা জ্ঞাত না হইলে, তদাচরণে অনেকের শ্রদ্ধা না হইতে 

পারে ; এজন্য তৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা কর! আবস্তক | 

এই জগতে ধর্মকে সর্বতে৷ ভাবে রক্ষা করার জন্য খধিগণের 

সতী হইয়াছে । খধিগণের কাধ্য মানব সকলকে ধর্দোপদেশ 

প্রদ্দান এবং সদাপর্বদ| ধন্তাপোচনায় প্রবৃত থাক ও অধার্মিক- 

পক্ষাবলঘ্বনকারিগণের শাদনোপায় নিদ্ধারণ করা ইত্যাদি বহুবিধ 

শান্্রালোচনা ও জ্ঞান-মার্গের পথিক হইয়া জগতের মঙ্গল 

বিধানে রত হওয়াই তাহাদের প্রধান কর্তব্য কার্য বলিয়া পরিগ- , 
ণিত। যাহাতে জনগণ ধর্মাচরণ করিয়া অজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ 

করে ইহাতীহাদের সমধিক চেষ্টাছিল বপিয়া পরিলক্ষিত হয়, তাহারা 

যে স্বার্থসাধন বাসনায় কোন কার্ধযকরিয়াছেনঃতাহার কোন প্রমাণ 

পাওয়৷ যায় না। তাহারা'যে রূপ দীনভাবে কাল যাপন করিতেন 

এবং নুন্বচ্ছন্দতায় তাহাদের যে রূপ বিরাগ নিষ্পৃহ| ছিল, এৰং 

তাহার লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য ও নদীকৃপাশ্রয় 
করিয়। যাদৃশ কষ্ট স্বীকারে পর্ণ-শালায় বসবাস করিতেন, 
এবং ফল-মূল[দির উপর নির্ভর করিয়। জীবুনযত্রা নির্বাহ করিতেন, 
তাহাতে ওহার যে ্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কোন ক্ণুর্ট, । 
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করেন নাই; কেবল ধর্মসংস্থাপনের কামনায় কাধ্য করিতেন, 

তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। . 1. 
এই পুস্তকের প্রথমেই উল্লেখিভ. ইইয়াছে যে, ধর্ঘ্ম রক্ষা 

করিতে হুইলে জ্ঞানের প্রয়োজন এবং বিষ্তালা৬ দ্বার! বুদ্ধির 

বিকাশ ন! হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। জ্ঞান বলিলেই পরমার্থ 

অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাকেই জ্ঞান বলে) তদঘৃভি্ 
অন্ত জ্ঞান, ইতর জ্ঞান বলিয়া নির্ণিত এবং অজ্ঞান নামেই 

বিহিত । জ্ঞান লা করিতে হইলে, বিগ্ঠাশিক্ষার প্রয়োজন । কেলব 

বর্ণ পরিচয়কে ৰিদা। শিক্ষা বলে না, যে বিদ্যা শিক্ষায় বুদ্ধির 

বিকাশ হয়, তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা বলে। উপরোক্ত জ্ঞান 

লাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরবিষয়ক যে বুদ্ধি তাহারই যাহাতে, 

বিকাশ হয়, এই রূপ ববিদ্বযাশিক্ষা কর প্রয়োজন । বেদাধ্যয়ন 

ব্যতিরেকে প্রকার বিদ্যা শিক্ষা! অন্য গ্রকারে হইতে পারে 

না। বেদ অনেকের পক্ষে ছুর্ববোধ বলিয়া তাহার শাথ! প্রশাখা 

এবং তন্মূলক অনেক উপনিষদ পুতরাগাদির প্রণয়ন করিয়। বিদযার্থী 

ও সংসারী মানবের সুধপাঠ্য ও জ্ঞান লাভের সছৃপায় করিয়াছেন। 

বেদ হূর্ববোধ” বলিয়া এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্ষচর্ধ্য অবলম্বন 

করিয়া, গুরুগৃহে বান করিয়। নিয়ত গুরু-সেবাপরায়ণ হইয়া একা- 

গ্রচিত্তে অধ্যয়ন না করিলে বেদে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। 

এন স্ত্রী ও শূদ্রগণকে তদধ্যয়নে অধিকার প্রদান করেন নাই। যদি 

্ষত্রীয় প্রত্ৃতি দ্বিজগণকে বেদে অধিকার প্রদত্ত হই- 

গাছে বটে কিন্তু ধনুর্কেদ আমূর্কেদ গ্রভৃতি কএকটি শাখা গ্রশধা 

চিন্ন সম্যক রূপে বেগ[লোচনা করিবার অধিকার এক জ্রান্মাণ তিন, 

গর কাহা:কও দেওয়। হর নাই। কিন্তু দিৎগা পাঠো গু€ 



*ংসার-ধর্মী ও বিষয় কর্ম । ৮৫ 

সকলেরই অধিকার প্রত হইয়াছে । বেদ পাঠে মৰলে সম্যক 

রূপে সাফণ্যু লাভ করিতে পারে না।__অর্থাৎ বেদ পাঠ 
করিয়াও অনেকের চিত্ত সন্দেহ বা বিতর্কজনিত নিশ্চয়াবধ[রণে 

অক্ষমতা স্ত্রেতু ঈশ্বরবিষয়ে এবং ধর্মের দিকে আশক্ত ন। 

হওয়ায়) বিশেষতঃ স্ত্রী, শুত্র এবং বেদানুশীলনে অমমর্থ ব্যক্তির 

ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানোত্পত্তি, বা ধর্মাশক্তি জন্য) সর্ব সাধারণের 

কল্যাণার্থ দীক্ষা গ্রহণের ব্যবহার করিরাছেন। 

দীক্ষা গ্রহণের তাৎপর্য্য কি? তাহা কথঞ্চিৎ বর্ণন। ন 

করিলে, খষিধণ কি কারণে পরিশোধনীয় তাহ পরিব্যক্ত হয় 

না। সাধারণতঃ মানবের মন অতি চঞ্চল, দৃঢ় রূপে আবদ্ধ 

ন। থাকিলেঃ তাহাকে স্থির রাখ। যায় না। যেমন ঘোর তিমি- 

রারৃত নিশায় গথিক প্রকৃত পথাবলোকনে অসমর্থ হইয়া, অপথে 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে, যদ্দি কেহ তাহাকে একটি আলোক 

গ্রদর্শন করায়; তবে পথিক যেমন সেই আলোক লক্ষ্য করিয়! 
' লোকালয়ে যাইবার জন্য সচেষ্ট হয় এবং অনন্য লক্ষ্য হইয়! 
কেবল মাত্র আলোক লক্ষ্য করিস্ গমন করায়, পরমোল্লাদে " 
লোকালয়ে যাইতে পারে। সেই রূশ প্রন্কঙ পথাবলোকনে 

অমমর্থ, সংমাররূপ ঘের তিমিরাবৃত ব্রজনীস্ মানবগণ মনোরূপ 
পথিককে অপ্রক্ৃত পথে, ভ্রমণে নিরম্ত করিবার কারণ, ঞ্কষিগণ 

ঈশ্বরোপাসনারূপ দীক্ষা লোকের স্বষ্টি করিয়াছেন। অনন্ত লক্ষ্য হয়! 
আলোক অবলম্বন করিয়। গমন করিলেই জ্ঞানানন্দ লাভ 

করিয়া! 'পরমোল্লাসে ধর্শুরূপ লোকালয়ে গমন করিতে পারে। 
থেখন শোতম্বতী-তীরে কোন উচ্চ উর্ধর.তৃমিতে- জল মুংষোগ 

করিতে হইলে, চূঢ় বন্ধনে শ্রোতশ্বতীর জলকে বন্ধন করিয়! 
৮ 



৮৬ সংসার-ধর্মা ও বিষয় বর্ম । 
সপ 

অ্োতোবেগ ফিরাইয়! তরে উচ্চ ভূমিতে জল সংযোগ করিতে 

হয়। তেননি খষিশণ আ্রোতঙতীর জলের ন্যায় চঞ্চল মানব- 

মনকে দীক্ষা” বন্ধনে বাধিয়া তাহার গতি ফিরাইয়। ধরদুময় 

ক্ষেত্রে জল দানের ব্যবস্থ। করিয়াছেন। 

দীক্ষা-গ্রথা প্র$লন করিয়। ঝধিগণ মানবের মনকে যদিক্ছা 

ভ্রথণে নিরস্ত করিয়াছেন এবং মানবগণকে তাহাদের উপাস্ত 

বন্ত দেখাইয়। দিয়াছেন। বর্দিও ত্রহ্ধবন্ত এক, তত্রাচ হিন্দু 

দিগের শাস্ত্র মকল বন্ৃবিধ এবং বঙ্ প্রাচীন যুগুগাস্তর হইতে 

প্রচলিত হইয়। আদায় এবং ভগবানও সময় সময় পৃথিবীর 

মঙ্গল এবং ধর্দের অংস্থাপন জন্য অংশ ব1 শক্তি সঞ্চার দ্বারা 

নানা রূপ মূর্তি পরিগ্রহণ করিবার এবং শাস্্কারেরাও অগঙ্কার 

এবং স্লতিশদ্বোক্তি বর্ণনা দ্বারা ভাবান্তর ঘটাইবার কেবল 

বেদাধায়ন বা। পুরাণাদি পাঠ ব| শ্রবণ দ্বারা কখনই অভীঃ 

দেবত| স্থির করিয়া নিজ কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিতে কেহ 

সক্ষম হইতে গারিত না। নানা জনের নানা মত উপস্থিত 

ছইয়া, ঈশ্বরোপাগন! ও ধর্জতাব গ্রভৃতির অতাব ও নিশৃজ্ঘগ হই, 

নাস্তিকতা প্রভৃতির মাত্রা অধিক হইয়া জগতে এক কাদে 

ধর্দের পথ কণ্টকিত হইয়া! পড়িত। 

হিন্দুরিগের যে ব্ছুদ্দেবত। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, 

ভাহাও বিন! কারণে নহে) যদিও ঈশ্বর এক, তিনি সর্ধ-শ্তিয়াণ্ 

রা দ্বআরীচ ভূপতি যেমন নি রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষ। করি- 

বায় ও কার্যাগুণি সুচারুন্ধূপে সম্পন্ন করিবার দন্ত গৃধ্ 

পৃ মাত্য ও বলাদির * উপর নির্ভয় করিয়া নিশ্চিত 

. খ্বীকেদ। হেলদি সর্ব-শভিমান্ ঈশবর। অগতের র্তয 



ংসার-ধন্ম ও বিষয় কর্মা। ৮৭ 
কবি প 

সকল সুশৃঙ্খল রূপে নিশ্র করিবার জন্ত নিজ শক্তি দ্বারা 

পৃবকৃ পৃথক দেবতা স্থষ্ট করিয়! তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক রূপে 

নৈসর্নিক কার্য্যের তার অর্পণ করিয়া নিজে নির্ধিপ্ত ভাবে সর্বাস্ত- 
ধামিরূপে ধিরাজ করিতেছেন। জনগণের প্রবৃত্তি এক নহ্ছে 

এবং একই উদ্দেশ অবলম্বন করিয়া কেহ পৃথিবীতে বিচ- 
বদ করে না। কেহ ভোগ কামনা করেন, কেহ ধন কাষনা 

করেন, কেহ পুছ কামন! করেন, কেহ হিংসা-গ্রবৃতি চরিভার্থের 

কামন। করেন,কেহ অপবের অনিষ্ট কামনা করেন, কেহ অহিংলা- 

পপ ধর্ম কামনা কয়েন, কেহ মোক্ষ কামন1 করেন। কিন্তু এই 
সকল বাকিরা যদি শ্বশ্ব প্রবৃতি-অনুপারে ধর্মকে পরিত্যাগ 
'করিয়। নিঞ্জ উদ্দেপ্ত সাঁধনে রতী হন, তাহা হইলে এই সংসাক্পে: 
দয়া, মায়া, ক্ষমা, ধৃতি প্রভৃতি সদৃগু৭ রঝ'ল লোগ হইয়া, সংসারে 

হিংসা, লোভ; কাম, ক্রোধ প্রভৃতি অদদ্গুণের বৃদ্ধি হইয়া, 
জগত এক কালে বিলাশ্বেনুখ হইয়া পড়ে); এই জন্য ধর্দে 
অবস্থিত থাকিয়া কতক পরিমাণে কামনা সাধন করিবার উপায়- , 
্ব্ূপে দেৰোপাপনা প্রভৃতি যাগযজ্ের সৃষ্টি করিয়া পুথক্ 
পৃথক্ দেবতাকে পৃথক্ পৃথক কামন! পিদ্ধির ফল-দাতাম্বরূপে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং সকল কার্য ধর্শের সঙ্গে সং্ব করা 
হইয়াছে। কেন না ধার্শিকগণের ধর্্বকাধ্য করিবার একট! 
উদ্দেশ্ত থাকে; কিন্তু জসতগ্রবৃত্তি এক কালে ত্যাগ করিতে লখ 
গারে, তবে ধর্্ান্থমোদিত অসতপ্রবত্তি চরিতার্ধের জন কে 
ইতর দেবাদিগের উপাসনা বিহীত হইয়াছে, তাহাই আচরণ 
করিবে ৷ তৎপর ক্রমে ধর্থের ভাব চিত্তে দৃঢ় হইলে, তখন 
সদতপ্রবৃত্তির বিকাশ হইয়! তাহার চিত্ত নির্গাল হইয় ভু 



৮৮ সংসার-ধর্মা ও বিষয় কর্ম । 

চিন্তায় মন্নিবেশিত হইবে । ক্রমে ক্রমে লোক মকলকে ধর্শু- 

মার্গে উন্নীত করিবার জন্য বিবিধ দেবতা ও বিবিধ'দেবোপামন। 

প্রভৃতির স্থষ্টি হইয়াছে । 

এ প্রকার বিবিধ মার্গ স্যঠি করিয়।ও নশ্বর ধর্ম পক্ষ! করিতে 

সক্ষম হয়েন নাই। তাহাকে বিধর্শিগণের দমন জন্য এবং ধর্ম 

রক্ষার কারণে সময়ে সময়ে স্বয়ং বা অংশানতার রূপে পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে; ইহ সকল ধর্ম এবং সকল সম্্র- 

দ্বায়কে স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, হিন্ুদিগের দশাবভাব 

সীম এবং প্রী্রীগৌরাঙগ দেব, নেস্ছদিগের যিশু এবং মুগলমান- 
দিগের মহান্মদ প্রভৃতি ইহার জাজল্য প্রমাণ। শ্্রীমদ্তগব- 
দ্গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ে ভগবান শ্্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন,_- 

অজোইপি স্নধ্যয়াত্ম! ভৃতানামীশররোইপি সন্। 

প্রকাতং সামধিটায় সন্ভবাম্যাত্বণীয়য়া ॥ ৬ 

ষদা! যদ | হি ধর্গ্য গ্লানির্ভপতি ভারত। 

অভ্য্থানমধর্ম্সা তদাত্মনং হথগাম্যহম্॥ ৭ 

পরিভ্রাণায় সাধূনাং নিনাশায় চ ছুক্ধত,ম্। 

ধর্শামংস্থাপনাঁয় সন্তবামি যুগে যুগে ॥ ৮ 

কামনানুরাগী জনগণ স্বীয় প্রক্কতির বশীভূত হইয়া পু্র-কলত্র 

এবং ধনাদি বানর জগ্ঘ দেবতার উপাগম। করে। কিন্তু ভক্তি- 

পূর্বক যে ব্যক্তি যে দেবতারই উপসন! বা আরাধন| করুক, ভগ- 

বান্ তাহাকেই সেই দেবতা-বিষয়িণী ভক্তি প্রদান করেন। দেব- 

ভারাধন] দ্বার। বাস্থিত ফল লাভের আশ| করিলে; দেবতা সকল 

ঈশ্বরের-শক্তি বিশেষ বঙ্গিয়! ঈশ্বরই তাহার ফলদাতা হন। 
-করিসন্তগবদগীতায় ৭ম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন, 



সংসার-ধন্ম ও বিষয় কর্ম । ৮৯ 

কামৈন্তৈস্থৈ হুণিজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্ঠদেবতাঃ। 

' ত তং নিয়মমাস্থায় প্রক্কৃত্য। নিয়তাঃ স্বয়! ॥ ২০ 

যো যে। যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্ছিতুমিস্ছতি। 

তঙ্য তগ্তাচনাং শ্রন্ধাং তামেব বিরধাম্যহম্ ॥ ২১ 

স তয়। শ্রন্ধয়া ঘুক্তস্তগ্তারাধনমীহতে। 

লভতে চ ততঃ কাঁমান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান ॥ ২১ 

' ভগবান্ ইহাতে বলিয়াছেন যে, দেবতারাধনার ফল বিনশব€ 
এনং সমাগ্ত দেবভক্তণণ দ্রেব-লোকে এবং আমার ভক্তগণ” 

আমার সমীপে গমন করিবে । আমি অব্যক্ত, প্রপঞ্চাতীত 

লোক গকল আমার অব্যপস্বরূপ অবগত হইতে না পাখিরা, 

আমাকে মনুষ্যাদি সামান্ট ভাবে অনুমান করে। আমি মায়া থর 

আচ্ছন্ন হুইয়া সকলের নিকট প্রক/শ হই না, এই জন্য মৃ্ডেবা। 
আমাকে আত্মবিহীন ও অবিনশ্বর বণিষ্জ। জানিতে পারে না, 

্রীমপ্তগবদগীতা ৭ম অধ্যায়, 

অন্তবন্ত ফলং তেযাং তত্তবত্যন্পমেধম]। 

দেবান্ দেবযজে। যাত্তি মন্তক্ত! যাস্তি মামগি ॥ ২৩ 

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যত্ত মামবুদ্ধয়ঃখ 

পরং ভাবমজানত্তে! মমাব্যয়ং মনুত্তমম্ ॥ ২৪ 

নাহং প্রকাশঃ"মর্বন্ত যোগমাফীমমারৃতঃ | 

মুঢ়োইয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫ 

বখন খধিগণ .দেখিলেন যে, কামনাপিদ্ধির জন্য দেবোগাঁসনা 

ধর্দের সঙ্গে সংযৌগ করায় ধর্মাতাবের আধিক্য ছইবে বটে, 

কিন্তু বেস্তাধ্যায় বা পুরাণার্দি মাঠ বা শ্রধণে কোন মতেই মানৰ 

নিজের কলযাণকর প্থাবলগ্বন করিতে পারিবে না । যদিও “স* 



৯০ সংসার-ধর্ম ও বিষয় কর্মা। 
সপাপপপাপাসশপপপাপা পিপসসপাপী পাপ শপ শপ শিশ পক ০০৪ 

গুরাণ|দি পাঠ বা শ্রবণে জ্ঞানের উৎকর্ষ হইবে, ত্বন্ত্রাচ নানাবিধ 

উপাসনা-মার্গ ব্যবস্থিত থাকায় লোকে প্রবত্তি-অনুসারে বিবিধ 

মার্গে ধাবিত হইবে; প্রকৃত পরিত্রাণের উপাধ কিছু হইবে 
না। তখন তাহারা মানবের গ্রেঘস্কর এবং ভিন প্রকৃতির অনুযাষী 

ঈশ্বরের পৰমূত্তির-_মর্থাৎ শিব, শ্তিঃসূর্ধয, গণপতি ও বিধু! এই 
গরু উপাসনার পথ প্রকষ্ট স্থির করিয়া! দীক্ষামপ্রথা ও কর্ণধারের 

প্রথ] স্থা্টি করিযাছেন। এবং ভগবান রুদ্রদেব য়ং তত্ত্-শান্ 
প্রণয়ন করিয়া মানবের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আনেকে 

বলিতে পারেন, ঈশ্বর ঘখন এক, তখন পঞ্চ মূর্তির উপামনার 
কারণ কি? ঈখ্বর এক তাহার আর মন্দেহ নাই, কিন্তু মানাবের 

প্রকৃতি এক মহে, পরস্পর বিভিন্ন; ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোককে 

একই প্রকার উপদেশ দিলে, তাহা! কখনই নুফলদায়ক হয় না। 

কারণ, একের চিত্ত এক প্রকার বস্তুতে আকর্ষিত, অন্তের চিত্ত 

অন্য গ্রক্ষার বস্তরতে অকর্ষিত। কাহারও লবণ-রদ খাদ, 

কাহারও বা তিক্ত-রস হধাগ্য, কাভারও অম্ল, কাহারও কটরগ, ' 
কাহারও কষায়-রদ সুখ-সেব্য বলিয়া শমুমিত হয়) 
তেমনি দকপেরই চিত্তভাব পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 

অনুতাবিত। এবং এইযে পঞ্চভৃতাত্মক দেহ, তাঁহাও ঠিক 
. এক উপাদানে গঠিত হে? কাহারও দেহে মত্বগুণ প্রবল, 

কাহারও দেহে রজোগণ প্রবল, কাহারও বা তমোগুণ প্রবল। 

কাহারও দেহে তেজ ও শক্তি বেশী, কাহারও বা দেহ তেজে। 
হীন ও ভয়াধিক্য, কেহ উগ্র, কেহ নমর) এই ভিন্ন ভিন্ন প্ররুতি- 

সম্পন্ন ব্যক্জিকে এককপ পথের পথিক কর! সহজ সাধ্য নহে! 

নঙিঞ্েষ দেহের উপর গ্রহ-নক্ষত্রাদির বমবেশী আধিপত্য থাকা" 



সংসার-ধন্ম ও বিষয় কর্মা। ৯১ 
পাপী ২» শিট শীত ৭ শিপ িোশীশীটীশিশীশশি 

বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। প্ররূপ ভিন্ন ছিন্ন 

প্রকৃতির ব্যবক্তগণূকে একই উগামা হস্ত নির্দেশে করিয়া 

দিলে, কথনই সমাজের শাস্তি বিধান হয় না| হিৎসা শনত। 

এবং সর্বজইঈবে সমদয়া যে ধর্শের উদেশ্ট, মেই ধন্ম সকল 

ধর্মের গ্রে) কিন্তু সকলেই যদি ধঙ্ম আচরণ করে? তাহ! 

হইলে কখনই লোকষাত্র। নির্বাহ হয় না। কেননা, রাজ্য ঞ্ন- 

পদ মকল রক্ষা করিতে হইলে, বিপক্ষগণের এবং দন্্য প্রভৃ- 

তিরহ্ম্ত হইতে লোক সকলকে রক্ষা করিতে হয়; তখন 

এরূপ ধর্মাচরণ করিলে, কখনই লোকরক্ষা করা চলে না। 

যেহেতু হিংগাধন্ধে প্রবৃত্তি না থাকিলে, কখনই দন্যু হইতে 

লোক ব| বিপক্ষ-সেনা হইতে রাজ্য রক্ষা করা হয় না এবং 

মাংসাদি ভক্ষণ না করিলে, দেহের , ধলবীর্ধ্য অধিক হয় না, 

তামসিক আহার বাতিরেকে অধিক ক্রোধাদির সঞ্চার হয় না, 
ক্রোধ না জন্মাইলে দহ ব] শত্রু নিবারিত হয় না। এই জন্ট 

' প্রকৃতি-ভেদে:ভিন্ন ভিন্ন রূপ উপামন!-পথ প্রবস্তিত হইয়াছে।, 
দাহার দেহে শক্তির আধিক্য বেশী আছে, তাহাকে হিংসা- 
ধন্মানলগ্ধিনী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শান্ত, এধং যাহার দেহে 

তেজের অংশ বেশী আছে, তাহাকে কদ্র--শিব-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়! 

শৈব, এবং যাহার দেহে হুধ্য ও শনি গ্রহের আধিকা বেশী, 

তাহাকে হূর্যয-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সৌর, এবং ধনরত্বাদি প্রাপ্তি 

যাহ'র প্রকান্তিকী বাঁদন!,তাহাকে বিদ্ব নাশন সিদ্ধিদাত। গণ পতি- 

মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়। গাঁণপত্য এবং যাহার দেহে সত গুণ প্রবল, 

হিংলাধন্থ্ে গ্রবৃত্তি নাই, এবং দয়ার ভাগ অধিক, তাহাকে 

অহিংসাত্মক বিষু-মঞ্রে দীক্ষিত কৰিলা বৈষ্ণব ) এই গঞ্চ প্রক্ষানু-. 



৯২ সংসার-ধন্ম ও বিষয় কর্ম। 

উপাণফের সৃষ্টি হইয়াছে'। পূর্ন্বে রাশি বিচার করিয়া দীক্ষা 
প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।--অর্থাৎ যাহার চিন্তে যেবূপ ভাবের 

আধিক্য ঘটিবে__লর্থাৎ ধিনি যে উপাসনাঁয় মিদ্ধি লাত করিতে 

পারিবেন। তাহাই নির্ণয় করিয়া দীক্ষ! দেওয়ার রীত্কি, নীতি ছি 

কিন্ত এক্ষণে ব্রাঙ্গণগণের তাদুশ বিটার-শক্তি না থাকায় এবং 

জনীক্হাপ্রভূ গৌরাঙ্গ দেবের অবির্ভাবের পর হইতে বৈষব- 
ধর্মের আধিক্য হওয়ায়, এতদ্দেশে বংশানুক্রমিক একই 'রূগ 

উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে, এবং তদষ্টান্তে শান্ত ও আন্তান্ত সম্প্র- 
দ্বার ও বংশানুক্রমিক একরূপ উপামনা-গ্রথা প্রচলিত করিয়াছেন 

মানবগণ যৌবনাগমে দীক্ষা গ্রহণ করিয়] ধর্মুভাবের উৎকর্ষ 

সাধনপূর্র্বক সংগার-যাব্র। নির্বাহ করিবেন, ইহাই প্রাচীন মত।' 

কেননা, মংলারী হইবার পূর্বে বা সম-সময়ে যদি মানবকে তাহার 

উপান্ত দেবতা চিনাইয়! দিয়! ধর্মের দিকে তাহাকে অগ্রদর 
করিয়] দেওয়| হয়, তাহাহইপে তাহার আর অধর্মে লিপ্ত হইবার 

সন্তাবন! নাই। আজকাল অনেকে দীক্ষা গ্রহণে সৈথিল্য করেন? 

এবং কেহ বা আদৌ দীক্ষা! গ্রহণ করেন না) তাহারা বলেন, ঈশ্বব 
কাহারও হাত্ধর! জিনিষ লহেন যে, তিনি ( কর্ণ-ধার ) ধরাইয়া 

দিলে বা দেখাইয়া,দিলে, দেখিতে বা ধরিতে পারিব, নচেৎ গারিব 

না, ইহার কারণ কি? ঈশ্বর কাহার একচেটিয়া নহেন বা ঈশ্বর 

কোন বক্তিবিশেষের আয়ত্ত ব| অনায়ত্ত নহেন। তাহা ঠি? 
তিনি তক্তের ভগবান্ বটেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিনে 

বুঝিতে পারা যাইবে ষে। ঈশ্বরবাদ বিষয়টি এ৬ জটিল এবং 

ুর্ববোধ যে ত্বাহ! তর্কে মীমাংস| হইতে পারে না) এবং ঈশ্বরে” 

"মনা-বিষযক গথ এতই ছুর্গম থে। পরত প্রস্তাবে কেহ এ 



সংসাঁর-ধন্মা ও বিষয় কর্শা। ১৩ 

পথের পথিক করিয়া না দিলে, কখনই ঈশ্বরোপাসনাঁয় গিদ্ধি 
বামানন্দ-লাউ করিতে পারা যায় না। হিন্দু ভিন্ন অন্য ধরা 

বলশ্বী,ধাহাদের গুরু-করণ-প্রথ| নাই, কিংব] ধাইারা গুরু-করণের 
আবগ্ঠ কতা স্বীকার করেন না, তাহার! হয়ত বলিবেন, দীক্ষার 

প্রয়োজনই বা কি এবং কর্ণধার গুরুরই বা আবশ্টাকতা কি? 

ধর্ম পুস্তক পাঠ, বক্তৃতা শ্রবণ কিংব। চক্ষু যু্রিত করিয়! ঈশ্বরকৈ 
ধ্যান করিলেই হইল, তিনি নিরাকার নির্বিকার, তাহার আবার 
পত্র, পুষ্প, ফল) জল; চাউল; ঘৃত এই সকল জঘন্ত দ্রব্যাদি 

প্রয়োঙগন কি? এ সকল দ্রব্য হ্বারা তাহাকে অর্চনারই বা কি 

প্রয়োজন? তাহাদের যুক্তি অবশ্ঠ অকাট্য । ঈশ্বর মিরাকার 

নির্ত্িকার বটেন এবং উপচার-দ্রব্যাদদি দিলে তিনি সন্তোষ 

হইবেন, নচেৎ হইবেন না, তাহারও *কোনন যুক্তি-ম্জত কারণ 
নাই। উপচার-দ্রব্যাদি প্রদান সাধকের ভক্ত্যাধিক্যের প্রমাণ 
ভিন্ন ঈশ্বরের তৃষ্টি বা অসস্তষ্টির হেতু নহে । ইহা অবশ্ঠই স্বীকার্ধ্য ) 
কিন্ত ভাবিয়া দেখিলে, তাহারা যে ভাবে উপাসনা করার কথা 

বলেন, তাহ।র কি তাহাদের কেহ উপদেষ্টা আছেন? না 
আপনা হইতেই &ঁ পথ আবিষার হইয়াছে? উপদেষ্টা থাকিলে 
তিনত গুরু হইলেন। আর উপদেষ্ট। না থাকিলে, খিনি ধর্ম 
পুস্তক প্রনয়ন করিয়াছেন, যিনি বক্তূতা করিয়াছেন বা 
ধাহাদের অন্থকরণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতে আন্ত 
করা হইয়াছে, তাহারাও গুরু হইলেন। তবে খধিগণ বেদাধায়ল 

করিতে উপদেশ দ্রিতেছেন অবং গুরাণাদি ধর্ম-শান্ত্র সকল 
প্রথয়ন করিয়াছেন এবং দীক্ষাদ্দানে উপান্ত দেবতা দেখাইয়া 
দিতেছেন, তীহার! গুরু বা কর্ণধার নাহইবেন কেন? * ১ 



৯৪ সংস'র-ধর্ম ও বিষয় কর্ম | 
রর 

ঈপ্বর যখন সর্বশিমান্, তখন তিনি নিরাকার হইলেও 

সাকার হইতে পারেন এবং গাবাঁন হইলেও নিরীকার হইতে 

পারেন । পাঠক যদি নিরাকাবুবাদী হও, তবে তোমার কাছ্ছে 
তিনি নিরাকার; কিন্ত আমার কাছে তিনি সাকাঁর। পরস্থ 

হদয়ের দ্বার খুলিয়া অকপটে বল দেখি, তুমি নিরাকার ভাবিয় 

কি গরমানন্দ লাভ করিতৈ গার? নিজ অল্প জ্রানে যত দূর 
ভাচুমান কর! যায়। তাহাতে চক্ষু মুদ্রিত কিয়! কেবল অন্ধকার 

বা একট। পিঙ্গল বর্ণ তিন্ন অন্ত কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। 
বদি কেহ তেঁজোময় পদার্থ বা কোন আকার অনুমান করেন) ' 

তাহা হইলে তীহার নিরাধার্ব না থাকিয়া সাকারত্ব খটা 
গেল। আর উত্তমরূপে ভাবিয়া দেখ, আমি তাঁহার সাকার 

মূর্তি সন্ুখে রাখিয়া, বা “হৃদয়মধ্যে কল্পনা করিয়া লইয়া) গর. 
দত প্রণানী গবলক্বনে পত্র পুগ্গ ফল জল নৈবিষ্ প্রভৃতি অর্পণ 

করিঘ। পরম ভজিভরে তীহাকে প্রণাম বন্দনা স্তব স্তৃতি করিয়া 

আমার কত আনন্দ উ্তব হয়। ঈশ্বর যখন সর্বাশিযান্, 
তখন আগার তক্তি এবং ভালবামার চন্য তিনি কি প্রতিমা 

আবির্ভাব হইতে পারেন ন1? কিংবা আমার হ্বাঁয়গটে আমার 

কল্পিত আকার ধারণ করিতে পারেন ন1? জ্রীমগ্ভগবাগীতায 

ঈর্ঘ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন) 

যে ষখ| মাং প্রপদ্ঠত্তে তাংগ্তখৈব ভঙ্গাম্যহম্। 

ম্ম বন্নস্থব ষ্তে মনুষয!ঃ পার্থ সর্বশঃ | ১১ 

ছে পার্থ! হার! যে ভাবে, আমাকে ভজনা করে, আমি 
তাহাদিকে পেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়। থার্কি। মহুষ্যুমকল, 

স্পা ভাবেই তঞরনা করুক ন| কেন) নক্কলেই আগার ভর্জনা' 



সংসার-ধন্ম ও বিষয় কর্মা। ৯১৫ 

মার্গ অবলম্বন করিয়া থা.ক। হয়ত পৌত্তলিক বলিয়৷ আমা- 

দিকে দ্বণ* করিতে পার, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি আমর! 
কি পুতুল পুঙ্জা করি? প্রত্মাতে ঈশ্বর কল্পন। করিয়া! তাহাকে 

আবাহনপূর্বঞ্ক গ্রাণ প্রতিষ্ঠ। করিরা পুনরায় পুজা সমাপন ও 

তাহাকে বিসজ্জন দিই। প্রতিমাই যদি পুজ] করিতাম, তবে 
আবাহন বা বি্জন কিছুই করিতাম না। মন্ত্রপৃত বিসর্জ- 

নের পর প্রতি কতক্ষণ গৃহে থাকে, কিন্তু আর ত তাহার পৃজ] 

করি না। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠঠ করিয়া তাহার নিত্য পৃজ! করি 
বটে, কিন্ত তাহারও স্থাপনিক প্রতিষ্ঠার সময় এ রূপ আবাহন 

গ্রাণপ্রতিষ্ঠা্ি করিতে হদ্ধ। তাহাকে বিস্জন করি ন। 

বলিম্বাই নিত্য নিত্য ভক্তিভরে পূজা করি। 

তোমর/ বল দেখি, বড় লাট কিংব। সেনাপতি বা অন্ত কোন্ 

গগমতাশীলী রাজপুরুৰ বা সঙ্মানী ব্যক্তি কিংবা রাজার মূর্তি 
প্রতিষ্ঠা কর কেন? তাহাব প্রতি মম্মান প্রদর্শন কিংবা তাহার 
অন্বগ্রহ লাভে ₹ অশ! অথবা তিনি তোমাদের প্রতি সন্ত হইবেন, 

এই উদ্দেশে কর কিনা? সামান্য মানবের * সন্তোষমাধন, 
অন্তগ্রহ পাভ। বা ম্মাণের জন্য তোনর! যদি, ঠাহার মৃত্তি 
স্থাপন করিতে পার) তবে আমরা সেই বিশ্বরাজ্যের অধি- 

পতি পরম কারুণিক পরমেশ্বরের বা তাহার অংশ-শজির মুষ্তি 
স্থাপন করিয়। তাথার প্রতি ভক্তি-শরদ্ধা দেখাইতে এবং তাহার 

অনুগ্রহ লাভের আশা] করিতে পারিব না কেন? তোমরা] 

পুর্ধ! কর না, অ।মর| পু) করি। তুমি বাহার মুর্তি স্থাপন 

খর, তিনি পীমাবন্ধ, তছার সর্বজ্ঞতা নাই, তাহার সম্মুখ ভিন্ন 

মনব দৃ্ি নাই, পরোক্ষ-ভোত্জনের ক্ষমতা নাই। কিন আম্নরা. 



সসপাপীিশিশিিািটি ও পাপ পাপা পিাশাপালা পিসী পিপাীসিসি। 

৯৬ সংসার-ধন্ম ও ব্ষিয় কর্ম । 

দামোদর, তাহাকে যেখানে যে কেহ পুজ। করিলে তিনি মকলই 

জানিতে পাবেন' এবং দেখিতে পান? যেখানে যে কেহ আহার্ধা 

দান করেন। তাহাতে তিনি তৃপ্তি সাধন করেন,«এবং ভক্তের 

প্রতি সর্বদা কৃপা করেন। তোমাদের উপাপনায় এবং আমা- 
দের উপাপনায় অনেক প্রতেদ। তুমি যে ভাবে ঈশ্বরোগাদনা 
কর, যদি বাস্তবিক নিজে নির্দ্মিকার নিরহস্কার অর্ধত্র মমদর্শী 
পৃত এবং মানাপমান, স্ততি-নিন্দা, লাভালাভ) জয়াজয়। শক্রুচিত্র, 

হর্ষবিষাদ। সমস্ত এক ভাবিয়া ও অব্যক্ত ঈশ্বরের চিন্ত। কর, 

' তাহ! হইলেও তোমর। সম্যক সখী হইতে পার কি না সন্দেহ। 

কারণ, তোমাদের উপাসনা অতান্ত ইঃখ কর। শ্রীমন্তগব্দগীতার 
১২শ অধ্যায়ে ভগবান: শী বলিয়াছেন।_ | 

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্টমব্যক্তং গযুণপামতে। 

সর্বত্রগমচিন্তঞচ কুটস্থমচ্গং ধ্রবম্ ॥ ৩ 

সংনিষম্যন্্িয়গ্রামং মর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। 

তে প্রাপ্চ বস্তি মামেব সর্বভৃতহিতে রতাঃ॥ ৪ 

কলেশোহধিকতরস্তেষামব্যকাসক্তচেতগাম্। 

অব্যক্ত হি গতিছঃথং দেহবর্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ 

গ্রকৃত প্রস্তাবে তোমরা! এ রূপ আচরণ করিতে পারিবে? 

তৌনরা সম্মানী । নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে কি সমান আপনে বমাইতে 

'পারিবে? কেহ গালাগাপি দিলে কি মহা করিতে গারিবে! 

অর্থের নঙ্গে লোস্ট্রের কি সমান' জ্ঞালি করিতে পারিবে? তাহ 
,গারিলেও উপাদনা গুরূপদেশ এবং শাস্ু'বিধি বৃহি গত হওয়া? 



সংসাপ্ষ-ধর্ম ও বিষয় কর্খা। ৯৭. 

হা] আদরণীয় হইবে না। কেননা শ্রীমতূগবদৃগীতায় ১৯৬শ 

ধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন, 
ধঃ শান্মবিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামকারতঃ" 

মন ষগসিদ্ধিমবাঞ্ধোতি ন স্ুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩ 

আবার ১৭শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, ৃ 

অশান্তৰিহীতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ। 

দত্ত'হক্কারসংঘুত্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঁঃ ॥ ৫ 

কর্ধযস্তং শরীরম্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 

মাঞচেবাস্তঃশরীরস্থং তান্ বিগ্যান্থরনিশ্টান্ ॥ ৬ 
ত্বার আম্পর] যে উপাসন] করি তৎসম্বন্ধে ৯২শ অধ্যায়ে 

ইগ্বান্ কি বলিয়াছেন দেখুন,-. 

ময়্যাবেষ্টয মনে! যে মাং নিত্যযুদ্ল! উপামতে। 

ট্রন্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুজতমা! মতাঃ ॥ 

সে বাহ হউক, দক্ষ! না করিয়া কয় জনব্যক্তির ধর্ম ভাৰ 

ধবল হইয়াছে । আজ কাল অনেককেই দেখা যায় দীক্ষাও 

হণ করেন না এবং কোন ধর্মালোচনাও নাই ) নাটক, নতেল, 

ৰ। অন্তান্ত পুস্তক পাঠ করিয়া আত্মন্তরী প্রযুক্* ন! হিন্দু না 

[মান না ব্রহ্ধ না খৃষ্টান না শৌচ না আচার যেন কি এক 
গভূত জীবের স্থটি হইতেছে”। বাস্তবিক ধধিগপ-প্রচলিত বেদাখা- 
ন বাদীক্ষ! প্রথার আদর থাকিলে কখনই খীর্ূপ অত্যতুত 
ঈীবের আধিক্য হইত ন1। 

যৌব্দ সময়ে যুবকড়িগের চিত্ত স্রোততদ্বত্তীর জলের ন্যায় নিয়- 
মী থাকে, যে দিকে নুখকর” এবং মহজ বোধ হয়, মেই দিকেই 

ঘবিছরধ্য ভাবে, গমন করে। এ সময়ে দীক্ষারগ নুশক্ত বাঁধ 



৯৮ সংসার-ধন্দ ও বিষয় কর্ম । 

দ্বারায় বেগ রুদ্ধ করিয়া দিয়! গুরু তাহাকে উপাস্য দেবতা! 
দেখাইয়! ধর্ণের দিকে ফিরাইয়া দিলে ,আর 'তখন নিম্নগামী 
না থকিয়। উত্তরোত্তর উদ্্িকে গমন করিতে থাকায় আর 
তাহার অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে না। 

অতএব দেখা গেল যে, বেদাধ্যয়ন ও দীক্ষা মানবের অশেষ 

মঙ্গলকর, এবং এই মঙ্গলকর বিধান ধাহারা নিঃস্বার্থ ভাবে 

প্রচলন করিয়াছেন। তাহাদের উদ্দেশ্টান্ুূপ কার্ধ্য ন 
করিলে, তাহাদের থণ--অর্থাৎ খধি-্ধণ হইতে অব্যাহতি 
পাওয়া যায় না। এ সকল কাধ্যকে খধি-ধণ বলা; 

আর একটি কারণ এই যে, খধিদিগের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে 
হয়। এবং খষির নিকটই দীক্ষা গ্রহণ করার নিয়ম আছে ;এই 

জন্য ঝষি-ধণ ৰলিয়া'উল্লেখিত হইয়াছে । কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে 

গেলে, এ কার্ধে যে খষি-খণ শোধ হয়, এমত বিবেচনা হয় ন 

বরং খধিদের নিকট আরও খণগরস্থ হইতে হয়। কেনন 

ব্দোধায়নরত বালককে বিদ্যাদান এবং আহাধ্য দান, মমষ্ঠ। 

কষিগণ করিতেন। কিন্তু তীঁহাদের নিকট বেতনাদি কোন 

আর্থিক বস্ত গ্রহণের তাহাদের নিয়ম ছিল না। এবং শিষ 

উগযুক্ত হইলেই দীক্ষা করাইতেন এবং শিক্ষা! দিতেন)! 

গ্রহণের কোণ আশাই তাহারা কখন করিতেন না। তখনৰা 
খধিগণ এতই দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন যে, লোকের মা 

সাধিত হইলেই তাহারা সন্তষ্ট হইতেন। এই বেদাধায়ন ও দীঃ 

হইলেই তাহাদের উদ্দেশ্ট মংলাধিত হইল বলিয়া, উহাকে তাহ 
ঝধি-খণ হইতে অব্যাহতির উপারী স্থির করিয়াছেন। , 

* অনেকে বলিতে গারেন, বেদাধায়ন-সমাধ্থি-সময়ে সাথ 



সংসার-ধন্্ম ও ব্ষিয় কর্ম | ৯৯ 

নারে দক্ষিণ! দিবার এবং গুরুকরণের দীক্ষা দান কালে প্রণামী 

দিবার নিয়ম *আছে। যনিও স্থলবিশেষে ধীরূপ নিয়ম আছে 

বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বেদ্যাধ্যয়ন দ্বার যে জ্ঞান লাভ 

কর! হইল এব দীক্ষা দ্বার! সংসার-বন্ধন নিষ্কতির যে পথ প্রশস্ত 

হইল, সামান্য দক্ষিণ! বা প্রণামী দ্বারা তাহার কি পরিশোধ 

হইতে পারে? বিশেষ তুমি দক্ষিণা বা প্রণামী দানে অমমর্থ 

হইলে শিক্ষা-দাতী এবং দীক্ষা-দাতা গুরু কি অসন্তোষ হইবেন 
কখনই না। অতএব কেবল মানবের মঙ্গলের বাসনায় এ সকল 
কার্ধ্য প্রবৃত্তি দিবার জন্ত খধিগণ এ সকল কার্য, ধষিণ হইতে 

অব্যাহতি পৃইবার অবশ্ত করণীয় কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

খষি-খণ বিষয়ক উদ্দেশ্ঠ ও আবশ্যকতা কতক পরিমাণে 

বর্ণন! কর! হইল। এক্ষণে দেবখণ-বিষয়ক উদ্দেশ্টাদি কথঞ্চিৎ 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন হইতেছে । দেবখণ হইতে অব্যাহতি 

পাইল ঘপ যজ্ঞ প্রভৃতি ট্দবকার্য। কর! আব্যাক বলিয়া বিহিত 

হইয়াছে। হজ্ঞাদিকে দেবখণ বলিয়া কেন নির্ধীরণ করা 
হইল, তাহ! জ্ঞাত হওয়া আবশ্তক। দেবগণ ঈশ্বরের অংশানু- 

ভঁত। অন্নার্দে মানব-ভক্ষদ্রবা তাহাদের প্রকৃত আহারের 

মামগ্রী নহে, যক্তীয় হবি ফাহাদ্বের আহাধ্য বলিয়া কল্পিত হই- 
য়ছে। প্ররৃত ক্প্রন্তাবে তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই এবং 



্ সংসার-ধর্ম ও খিষয় কর্ধা। 

আহারেরও কোন প্রয়াঙগন' করে না। তাহার যধন শী 

শল্তি গ্কারা' এক একটি কার্য লাধনের কমত* প্রাপ্ত হইয। 

মানবের মন্গলার্থ.নিযুক্ত আছেন, তখন তাহাদের গরিসৃপ্তি জষ্ঠ 

মানবগণের যাছা' করণীয় তাহ। অবস্থী প্রতিপালন দর! কর্তবা। 

ইন্জাকে মেখগণের অধিপতি, বরুণকে নদ-নদী-গাগর প্রত্ৃতি 
জঙ্গাধিপত্তিৎ পবকে বাযুগণের অধিপতি, এবং চন্দ্র, হুরধা। গ্রহ, 

নঙ্ষতরর্দি দেবপদবাচ্য প্রত্যেককে এক একটি ক্ষমত। প্রত 

হইয়াছে। যেমন) প্রজাগণের রাঞজাধাত্যদিগের এবং রাজ- 
বলাদির মনন্তষি ও সন্তোষ সাধন করা কর্তবা, সেইরূপ দেবগণের 
মভ্তোধসাধন কর! মানবের কর্তব্য । রাজপুরুষদিগকে উপচৌকন, 

অর্থ-ও জাহার্ঘ/াদি দিলে, যেমন তাহাদের সা্তোমের কারণ হয় 
দেবতাগণকে সেইরূপ 'যৃজ্্বারা য্তীয়' হবি' ও উপচার ব্য 
ভ্জিম্সহ নিবেদন, করিলে, তীহারা সন্থোষ। হস'।' তাহারা 
অন্তর্ধ্যামী, এই জন্য পরোক্ষভাবে যেখানে ধেঁ কেহ তাহাদের 
উদ্দেশে ফেকোন দ্রব্যাদি দান বা সিবেদন করেন, তাহাতেই' ' 

তাহাদের তৃপ্তি সাধিত হয়। যক্তদ্বারা' দেবতাগণ পরিতৃপর 
হইঝো দেবাধিপতি ইন্দ্র বারিবর্মণ দ্বারা পৃথিবীন্থ ফলশ্শন্টাদির 

নংলর্ধন' করিয়া! মানবের মর্গরসাধন' করেনা। এই প্রকার 

শান্তিতে উল্লেখিত হইয়াছে, শ্রীমন্তগবদগীতাক় ওয় অধ্যায়ে 

জানান বলিয়াছেন ।-৮ 

সহযজ্ঞাঃ, প্রজা! হট পুরোবাট প্রজাপতি | 

অনেনম প্রসবিধ্যধ্বমেবং বোৎস্তিষ্টকা মধুকু ॥ ১০ 
ফ্েবান্ জধয়তানেন'তে দেবা ভাঁবয়ন্ধ বঃ। 

পরত্পযং ভাবন্তঃ'শরোয গরমবাপ উইথ ১১ 



সংসার-ধর্ম ও বিষয় বর্ম । ১০১ 

ইঞ্টান তোগান্ হি বে। দেবা দা্ন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ। 

তৈদ্ি্তান প্রনারৈভ্যো যোতুঙ ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ 
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সম্তো মু্যান্তে সর্বকিন্বিনৈঃ । 

ভূগ্ন্বত তে ত্বর্থাৎ পাপা যে পচন্ত্যাত্ম কারণাৎ॥ ১৩ 

অন্নান্তবন্তি ভূতানি পর্জান্াদননসম্তবঃ | 

যক্ঞান্ভবতি পর্জজন্যো যজ্জঃ কর্মসমুদ্তবঃ ॥ ১৪ 

কর্ম ব্রন্ধোত্তবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরগমুদ্তবম্। 

তশ্মাৎ পর্বগতং ব্রঙ্গ নিত্যং যজ্জে প্রতিষ্টিতম্ ॥ ১৫ 

এবং প্রবর্তিতং চক্রৎ নানুবর্তয়হীহ যঃ। 

অথায়ুরিক্দ্িরারামে! মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ 

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটির তাৎপর্য গ্রহণ করিলে বুঝিতে পারি- 

বেন যে, ব্রদ্গা পূর্বে প্রজাগণকে সৃষ্টি, করিয়া তাহাদিগকে যজ্ঞ 

করিতে আজ্ঞা দেন এনং বলেন, “তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেধগণকে 
সন্তুষ্ট কর, তাহা হইলে দেবগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট 

' করিবেন। যজ্ঞ দ্বারা সন্ষ্ট হইয়া দেবতারা তোষা- 

দিগকে যজ্ঞফল প্রদান করিবেন । দেবদন্ত "প্রসাদ__অর্থাৎ, 
ফল-শস্যদি দেবভাদ্িগকে নিবেদন না*করিয়া ভোগ 

করিলে, পাপভোগ করা হয়। অন্ন হইতে ভূতসকল-_ 

অর্থাং শরীর উৎপন্ন হয় অন্ন মেঘ হইতে হয়ঃ মেঘ যক্জ 

দবা। জন্মে, এবং যজ্ঞ কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়। কর্ম সকল 

বেদ হইতে উদ্ভব হইয়াছে, বেদ ব্রন্ধা হইতে উৎপন্ন হন, 

অতএব সর্বব্যাপী পরম্ত্রহ্গ নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রহিষ়্াছেন। 

হে পার্থ, যে ব্যক্তি এই প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুগামী না হয়, 
মে পাস্বার,জীবন বৃথা ।” 



১০২, সংসার-ধর্ম ও বিধয় কর্ম । 

কেহ কেহ এমনও বলিবেন যে, অগ্নি ও সর্ষের উত্তপে 

জলীয পদার্থ বপরূপে পরিণত হয় এবং বাম্প জমিয়া মেঘ হয়, 

এবং মেধ হইতে জল হয়, ইহু। বিজ্ঞানসম্মত স্বাভাবিক নিয়ম। 

অতএব জল শন্ত-ঘটিত ব্যাপারে দ্বেবগণের তুষ্টিবা বিরাগ 
কোন হেতুভূত কারণ নহে; বাস্প হইতে মেঘ হয়, এবং মেঘ 
হইতে জল হয়, ইহা সর্ববাদি-সম্মত মত। যক্ছত্বারা রাশি রাশি 

কাষ্ট ও ঘ্বৃত অগ্িতে প্রদত্ত হওয়ায়, তাহ। হইতে ধুম বা বাষ্প 

উৎপন্ন হয় এবং তৎকারণে মেধেরও সৃষ্টি হয়) ইহ] বোধ- 

হয় স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। কিন্তু দৈব 

শকের তাৎপর্য কি? তাহা অনুধাবন করা আবন্তক। 

দেব-সন্বদ্ধীয় যে বিষয় তাহাকেই দৈব বলিতে হইবে। 

এই পৃথিবীস্থ ষে কোন পৃণদার্থ বা বিষয় মন্তুষ্যের চেষ্টা বা কৃত- 
কার্যে নিশ্ন্ন হয় ন! এবং যাহা অভাবনীয় রূপে বা অকম্মাৎ 

উৎপন্ন হর, তাঁহাঁকেই দৈব বলে। ঝটিকা দৈব, বৃষ্টি দৈব, 

বিদ্যুৎ-প্রবাহ দৈব, জন্ম দৈব, মৃত্যু দৈব, করক] দ্ধ, ভূকম্পন 
দৈব) প্লাবম দৈব, ইত্যাদি বিষয় ব| ঘটনা সমস্ত দৈব। এই 

সকল কার্য বোন দেবতা দ্বারা ঘটিয়াছে, বা ঈশ্বরের ইচ্ছামত 

ঘটিয়াছে বলিতে হুইবে। কিন্তু মানবের কৃতকার্ষ্যে ঘটিয়াছে 
বলিতে পার! যাইবে না। মানব বৃষ্টি ইস্ছ। করিতেছে, প্রচুর মেঘ 
সঞ্চার হুওয়ামত্বেও হইতেছে না। আবার ভূমিকম্প করকা- 

প(ত প্রভৃতি, মানব ইচ্ছ। না করিলেও হইতেছে । হিন্দুগণ 

এনকল কার্যা দেবতার অনুগ্রহ নিগ্রহ বলিয়। বিবেচনা 

করেন। বিজ্ঞানবিদ্ রা অহিন্দুর্গণ বায়ুর গ্রতিকূলতা। অনুঃ 
কুলত] প্রভৃতি অন্তান্ত কারণ নির্দেশ করিবেন, কিন্তু হিনদুগণ, 



সংসার-ধর্ম ও বিষয় কর্ম । ১০৩ 

যখন বায়ুগণেরও একঙ্ন অধিপতি থাক এবং তাহার ইচ্ছায় 

বাঘুর পরিচালন অছ্ালন প্রতৃতির কারণ জ্ঞান করেনঃ তথন 

তাহাও দেবতার অন্ুশ্রহ নিগ্রহ ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারা 

যায় না। অধবার কেহ কেহ এমনও বলিতে পারেন যে,, যজ্ঞ- 

দ্বারা দেবতার পরিতোষে বৃষ্টি হওয়াই যদি স্বীকার করা যায়, 

তবে বর্তমান লময়ে কি জন্য বৃষ্টি হইতেছে? এখনত যাগ- 

যজ্ঞ কেহ করে না, তবে বৃষ্টি হয কেন? কিন্তু একথ' অনেকেই 

স্বীকার করিবেন যে, এক্ষণে পুর্ের স্তায় বৎসর ব্সর যথা- 

সময়ে সুবুষ্টি হইতেছে না। এবং প্রায়ই অনাবৃষ্টি এবং কখন 

কখন অতিবৃষ্টি প্রভৃতি হইয়া মানবের ছুঃখকষ্ট ক্রমে অধিকতর 

হইতেছে । পূর্বে ছুতিক্ষ কদাচ কখন হইত কিন্তু এক্ষণে বর্ষে বর্ষে 

হৃতিক প্রনুতির প্রকোপ বৃদ্ধি হইতেছে” দেবতাদিগের প্রতি 

লোকের শ্রদ্ধ। ভক্তি কম হইয়াছে । এবং যজ্জাদি কারের অভাব 

বণতঃ যথাসময়ে বর্ষণাদি না হওয়াই মানবের কষ্টের কারণ। ক্র" 

বারা বাষ্পোদগমে মেঘের পুষ্টি হয়, এবং রবিক্রিণে রস বা সাগর 

শোধণ প্রভৃতি দ্বারাও মেঘের পুষ্টি হয়। এক্ষণে যজ্জাদি না থাকায় 
তদ্বার। যে মেঘের পুষ্টি হইত, তাহার অভাব হওয়ায়ঃ বৃষ্টির পরি- 

মাঁণ কম হওয়ার অন্যতম একটি কারণ ধারণা করিয়া লইলেও, 

ধজ্ৰকাধ্য করা বর্তব্য বলিয়। পরিগণিত | মেঘোদগম এবং বারি- 

পতন দৈবকার্ধ্য হইলেও, সেই দৈবকার্য্যের যাহা অনুকূল যঙ্জ, 

তাহাও দেবঞ্খণ এবং দেবতারা মানবের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, 

ঠাহাদের- তৃষ্থিজগ্ভ যে বজ্ঞকার্ধ, তাহাও দেবঝণ বলিয়া পরি- 

গণিত্ব হইতে পারে । অতএব খজ্ঞ না করিলে দেবধণ হইতে 

অব্যাহতি হয় না, একারগ মানবের বন্তার্দিকার্ধ্য কর কর্তব্য-। , 



১০৪ সংসার-ধর্মা ও বিষয় কর্ম। 

পূর্বে অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি বহুবিধ ঘজ্ঞকার্ধ্ের গ্রথ 
ছিল, এক্ষণে মানবের বল, ক্ষমতা, এবং চিতনৃঢ়তা প্রভৃতি 
গুণের অভাব হওয়ার, অনেক প্রকার যাগযজ্ঞ নিষিদ্ধ ইইফ়াছে 
এবং 'তৎপরিবর্তে দেবপু্জাদি বিবিধ ধর্োদ্দীপক্ কার্য আর্ত 
হইয়াছে। & সকল কার্য্যে বিবিধ অন্নপানাদি দ্বারা লোক সকলকে 
পরিতৃপ্ধ করিলে, যজ্ঞকার্ধ্যের হ্টায় দেবখখণ হইতে অব্যাহতি 
হইতে পারা যায়,_অর্থাৎ দেবতাদিগের তুষ্টার্থে যে কোন ফীর্য 
সম্পন্ন হইবে, তাহাকেই দেবঝণ হইতে উদ্ধারের উপায় বলিয় 
স্থির করিয়া! লইতে হইবে। 

সস 

্ণ চতুর্২_ 
মাতৃ-ঝণ। 

হিন্দু-শান্্রকারগণ তিনপ্রকার খণের কথা-_অর্থাৎ পিতৃখণ: 
ধীধিখণ। দেবঙ্ধণ ) এই কয়টি গণ হহতে উদ্ধার প1ওয়ার বৃত্তান্ত 
বর্ণন করিয়ান্ছন, মাতখণ সম্বন্ধে তাহার সবিশেষ অ|লোচন। 

করেন নাই, মাতৃষ্ধণকে পিতৃঝণের অন্তত করিয়৷ রাখিয়া 
গিয়াছেন। তাহারা যে মাতৃ্ণণ উদ্ধারের কোনরূপ পৃথগৃভাবে 
সমালোচনা! করেন নাই, তাহার কারণ এই যে অন্যথণ শোধের 

কতকটা উপাদর আছে, কিন্তু মাতৃখণ শোধ করিবার ক্ষমত 
'কোনরূপে নাই, তাহা এককালে অপরিশোধনীয় খণ, যাহা 
শোধের উপায় নাই, তাহা শোধ করার পরামর্শ দেওয়া থা 

বনিয়াই ঙাহার৷ মাতৃখণ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নির্দেশ 



সংসীর-ধর্ধা ও বিষয় কর্ম । ১৫৫ 

করেন নাই । মাতা বলিলে কেবল গর্ভধারিণী মাতা নহেন। 

মাতা সপ্তপ্রকার, তর্ধ্যে জননী এবং জক্মডুমি এই হুঁইটিই 
সর্দপ্রধান । যথা_-ণজননী জনুভূমিশ্চ স্বর্গীদপি' গরীয়সী।” জননীর 

খণ যদিও প্মপরিশোধনীয় তত্রাচ তাহার পারলৌকিক কার্য্য 
জল-পিগানি প্রদান, এঁবং তীাছার সগ্গর্তি উদ্দেশে দানাদি 

বার কঁতজ্রতা শ্বীকারপুর্নক তদৃখণের কতকটা লাঘব করার 

পথ নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু জন্মমির খণ কি? এবং তাহাহইতে 

উদ্ধারের উপায় কি? তাহা সাধারণের পরিজ্জীতরূপে লিপিবদ্ধ 
, না থাকার, তৎসম্বদ্ধে কথপ্চিৎ বর্ণনা কর। আবশ্তক বোঁধ হইতেছে । 

শীঘরা। এই পধিবীতে বিশেষতঃ এই ভারতবার্ধে গর্গ্রহণ 
করিয়া ভারতজাত তুপ্ধ-ফল-শম্তাঁদি আহার করিয়া জীবন- 

ধারণ করিতেছি এবং পরিবর্ধিত ও »পরিপুষ্ট হইতেছি, আমা- 
দের দেহ উপকরণভূতসমন্টি এই পৃথিবী (অন্মটসি 

" ভারতবর্ষ) হইতেই উদ্ভূত, হইয়াছে ; এমন কি আমার ধিনি 
' জননী এঁবং মাতৃদ্রপা' গাতী যাহাদের তন দুগ্ধ ব্যতীত আমা-, 
দেব শৈশবে জীবন রক্ষা হইবারা অন্ত কোন উপায় ছিল না।' 
সেই জননী ও গাতীর দেহজ উপকরপভৃতসমষ্টি এই জন্মভূমি: 

হইতেই ঝন্তব এবং জন্মভূমিজাত ফল-শম্যাদিও তাহাদের জীবন 
ধারণের একমাত্র উপায়-বলিষু। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে । আগরী। 

যে. ছোগ-বিলাঁদ মামোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিব, সেই 

ভোগ-বিপানের পদার্থ মকল এবং ধন-রত্বাদি সমর্তই জন্মভূমি 

হইতৈ উৎপন্ন হয়। ফল কথা' যে জন্মভূমিরা করুণ। ব্যতিরেকে 

মাদের কি-দেইধারণ ছি জ্ীমোপার্জন কি' আমোদ গ্রমোদ 

কিছুই হয় না, "সুধু. আমরা নহি;--আমাদের পিভৃপিতামূহ” , 



১5৬ সংসার-ধর্শী ও বিষয় কর্ম |: 

. মাতৃমাতামহ প্রভৃতি পুরুষ-পরম্পরান্ুক্রমে দেহধারগ জ্ঞানার্জন 

ভোগ-বিলাপাদি কার্য্যের উপায় ছিল ন1। সেই জন্মতূমির উন্নতি- 

সাধন গৌরব রক্ষণ প্রড়ৃতিতে যদি আমরা কায়, মম, গ্রাণ 

সমর্পণ কৃরিয়। এ্ীকান্তিকী চেষ্টা না করি, তবে আঘাদের শ্ঠায় 

অকৃতজ্ঞ, নরাধম, পিশাচ আর কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হইবে না। 

জননীর ছুঃখ কষ্ট মোচন করিতে স্বতঃ পরতঃ সকলেই সচেষ্ট 

 হয়েন। গল্ীন্র গরুড়ও অতি কঠোর কার্ধা করণে স্বীরূত 
হইয়। নিজের প্রাণের মায়া আদৌ না করিয়া সমস্ত দেবগণের 

বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা। করিয়া, পরমশক্রে সর্পগণের নিমিত্ব। অতি শস্কট . 

স্থান হইতে সুধা আনয়ন করিয়া, নিজ জননীর দাঁসীদ্ব মোচন 

করাইয়াছিলেন। জননীকে কেহ দুর্বাকা বিলে, জননীর . 

লজ্জা বামান কেহ হরধ করিতে উদ্ভত হইলে, আমরা জীব- 

নকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়! যেমন জননীর লজ্জা বা মান রক্ষা- 

জন্য অগ্রসর হই) তেমপি জননীর জননী মহাঁজননী জন" 

ভূমির সে লজ্জা ওমান রক্ষা করার জন্য আমাদের কি 

জীবনকে তুগ্ছজ্ঞান করিয়া! কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ কর! 

উচিত নয়? খ্রাগরা যদি জন্মভূমিকে লক্জাপহৃতা বা অব 

মানি দেখিয়া নিশ্চিন্তমনে নিশ্টেষ্টভাবে বসিয়! থাকি,তাহা হইলে 

কি আমরা জগ্মভূমির খপ হইতে ত্রাণ পাইব? আমাদের ন্যায় 

অকৃতজ্ঞ নরাধমের কি ধরাধামে বুথ) জীবন-ভার বহুন নিতান্ত 

মিন্ঘনীয় মহে? আজ যে মাতার কৃতিসস্তান তাহার মুখ কত 

উ্ষ্বণ, তিনি কত গৌরবাদ্বিত? আর যে জমনীর সন্তান 

গনকতী, অক্ষম, বা নিশ্ে্। খিনি পুত্রের নিকট হইতে বোন, 

প্রত্ুপকার গান না, তিনি ফি মনে করেন'ন। যে। আমি বা 



সংসার-ধর্ম ও বিষয় কর্ম। ১০৭ 

থাকিলেও ভাল ছিল কিন্তু এই সকল গর্ভআব, নরাধম 

গুজের জন্ননী হুইয়৷ আমি কোন স্ুখলাভ করিতে পারিলাম 

না? মাতার ছুঃখকষ্ট দেখিয়া যে পুভ্রের, হৃদয় বিগলিত ন| 

হয়, সে পুল্লি পুলপদবাচ্য নহে, তাহাকে শক্র বলিলে কোঁন 

অত্যুক্তি হয় ন1! রা 
আমর। বঙ্গবামী বা তারতবাদী, বঙ্গদেশ বা ভারতভূমি 

আমার্দের জন্মভূমি । এই বঙ্গে এবং ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া 
আমর। বঙ্গমাতা বা ভারতমাতার ছুঃখকষ্ট মোচনের কোন 

উপায়-বিধান না কাঁরয়া নিশ্েষ্টভাবে অৃষ্ট চিন্তা করিয়া 
জড়ের ন্যায় বসিয়া! থাকিলে আমরা! কি ভারতমাতার সন্তান 

বলিয়! পরিচয় দিতে পারিব? ভারতমাত৷ কি আমাদিগকে তাহার 

পুত্র বেলিয়া মনে করিতে পারিবেন? আমর তাহার পুত্র 

হইলেও শক্রু বলিয়া পরিগণিত হইব। যে ভারতমাতার 

পরশুরাম, রামচন্দ্র, ড্রোণ, ভীন্ম, পরাগ বার্জুন, ভীম, কণ প্রতৃতি 
মহাবীর পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এবং বশিষ্ঠ, নারদ, যাজ্ঞ- 

বন্ধ/ বিশ্বামিত্র বিশ্বকর্ম। বেদব্যাস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও 

দার্শনিক ও শিল্প-কুশলী পণ্ডিত পুভ্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে 

সমগ্র পৃথিবীমধ্যে গরীয়ণী করিয়াছিলেন, সেই ভারতমাতার 

গর্ভে তুমি আমি হরে পাঁচকড়ে আমর! জনগগ্রহণ করিয়া তাহাকে 
পরপদদলিত পরমুখাপেক্ষিনী এবং সর্ব্বিষয়ে পরের অধীন: 

দেখিয়াও নিশ্ষে্টতাবে কালাতিপাত করিয়া তাহাকে পৃথিব 

মধ্যে নিন্দনীয়! ও ঘুণাহ্” করিয়। রাখিয়াছি। 

. আমরা কি অকৃতজ্ঞ এবং নরাধম যে, যে জন্মভূমির কল্যাথে 

পরম খে শরীর ধারণ করিয়া বিদ্য-বুদ্ধিম্পন্ন হইয়া বুথ আত্মা 
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করিবার জন্ত যথাসাধ্য আস্তরিক যত্ব চেষ্টা এবং উদ্ভন কর! 

যায়, এবং সরলতা ও সাধু-পথ অবলম্বন করিয়া উত্তমর্ণের 
শরণাগত হওয়া যায়; তবে উত্তদর্ণের অনুতরহে গ্রাসাচ্ছাদনের 
উপায় সংরক্ষিত হয়। এবং তিনি দয়। করিয়া ০খণ হইতে 

অব্যাহতিও প্রদান করেন, তাহাতে ট্রহিক পারলৌকিক 
সকল প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। জননী ও জন্মভূমির থণ 

পরিশোধ কর! সাধ্যাতীত বলিয়া নিশ্টেষ্ট ব৷ নিরুদ্যম থাকিলে 

কখনই তাহাহইতে অব্যাহতি পাওয়াধ়াইবে না) বরৎ তাহাতে 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এহিক কষ্টের চরম হইবে এবং পরকালে 

বিষম নরক-যন্তরণায় যন্তরণাযুক্ত হইবে । জননীর নিকট যেমন 
অর্ধদা কৃতাঞ্চলি-পুটে অবস্থিতি করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ- 

পূর্বক অবিচার্ধা-ভাবে,তাহার আদেশ পালন করিরে, এবং 

নিজের হুখ-ইঃখের প্রতি লক্ষা না রাখিয়| তাহার অপর সম্ভান- 

সন্ততির প্রতি আদর-বত্ব ভালবামা দেখাইলে, এবং তাহাকে 

গুগ্যবতী এবং লোক-সমাঞ্জে মন্মানিতা করিবার জন্ত যাগ” 

যক্ত, দান, ধ্যান, পূজা, অর্চনা প্রভৃতি বিবিধ সৎকর্ম্ের অনু- 

ঠান করিয়া দিলে, তাহার সন্তোষ ও« আশীর্বাদের কারণ 

মাতৃধণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়) আর এ্রহিক বাঁপার- 

লৌকিক কষ্টের কারণ থাকে না, তদ্রপ অম্মতৃমির' নিক 
সর্ব! ক্ৃতজ্ঞত| প্রকাশ-পূর্বক লিজের নুখ-ছুঃখের এ 

লক্ষ্য না করিয়া তাহার অপন্থ সন্তান-সম্ততি--অর্থাৎ স্বদেশ 

বানী ভ্রাতা-তগিনীবন্দের প্রতি আন্তরিক 'আধরণ্যত় তান 

বাঁসা দেখাইয়া তাহাদের ছুঃখ-কই মোচনের. গথ আবিফার 
করিলে এবং তাহাকে গৌরবাদ্িত। এবং মঙ্জামিতা করিবার 
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জন্ত কৃষি শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিলে বা 

করিবার জন্ত আত্তরিক শ্রম, যত্ব, চেষ্টা করিলে এবং তাহাকে 

গুগ্যবতী করিবার-_অর্থাৎ পর-পদ-দলিতা,' পরমুখাপেক্ষিণী, 
পরগুত্যাশিমী হইতে না দিবার কারণ, শরীর, মন অর্থের 

মায়া পরিত্যাগ করিয়। কায়-মনংপ্রাণে সর্বদ] জম্মভূমির সুখের 

ও উৎকর্ষতার জন্য চেষ্টা করিলে, জন্মভূমির খণ হইতে অব্যা- 

হতি পাওয়া যাইতে পারে। জননী হইতেও জখন জন্মভূমি 

্রেষ্ঠ।; তখন জন্মভূমি মর্মীন ও কল্যাণ-কামনায় জীবন পর্যযস্ত 
গণ রাখা সকলেরই কর্তব্য । 

অক্ষম বা বীর্ধ্যহীন কিংবা ছুঃস্থ সন্তানের প্রতি জননীর 

. যে অধিক মায়! হয়। তাহ! সকলেই জানেন। ইন্দ্র ওসুরভির 
উপাখ্যান তাহার জাঙ্গল্য প্রমাণ। শৌঁমাতা সুরতির লক্ষ লক্ষ 
পুত্রগণ কৃষক কর্তৃক নিপীড়িত হইলেও, তিনি ছূর্বাল এবং 
কষকার পুত্রের জন্য ছুঃথু প্রকাশ করিয়া! রোদনপরায়ণ। 
হইয়া ইন্জের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ( মহাভারত বন, 

পর্ব নবম অধ্যায়)। জম্মভূমির নিরন্ন, অবসাদগ্রস্থঃ উপা- 

জন-্রছিত পুত্রগণের . ছঃখ-কষ্টে ভন্মভূমির তাঁদৃশ ছঃখ-কষ্ট 
হয়। .মাতাকে হুঃখিতা দেখিয়! যদি কেহ মাতৃষ্ঃধ মোচনে, 

কায়মনঃগ্রাণে সচেষ্ট ন। হয়, তবে তাহার স্কায় অকৃতজ্ঞ 

নরাধম জগতে দ্বিতীয় নাই। এবং সেকোন কালে মাতৃখ্ণণ 

হইতে অব্যাহতি পায় ন|। অতএব জন্মতুমিস্থ বক্তিবর্গের লুখ- 
শ্ছনদতা বিধান এবং হৃঃখ-কষ্ট মোচনের জনক কায়মনঃপ্রাণে 

, সর্বদা শ্রম-ষরু করা সকলেরই অবস্ঠ কর্তব্য । 
অনেকে ,বলিতে . পারেন, জন্মভূমি জড় দার্থ। তাছার 
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জারার হুঃখই বা কি; কষ্টই বাকি? এবং ভাহার নিকট 

গ্গী কাকিবার বাকারণ কি? তৎসন্বপ্ধে ,বন্তব্য এই যে, যে 

£ক্চান ব্যক্তি বা 'পনার্থের 'নিকট আমর] উপকার প্রাপ্ত হস 

তাহার নিকটই আমরা খণী হই; কেন না, বিনিধ ব্যতিরেকে 

ফাহা কিছু প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই খণ বলিয়া পরিগণিত। ভিক্ষা 
রা গ্রতিগ্রহ সমস্তই পণ) তবে লৌকিক ব্যবহারে কোন খণ 
শৌঁধ করিতে আমরা বাধা, কোন ধু বা শোধ করিতে বাধা নহি। 
তিক্ষা। বা গ্রতিগ্রহ-্ণ পরিশোধ মা করায় পাতিত্য নাই 

সত্য বটে; কিন্তু যদ্দি অভাব বা আবশ্টকত| ন। থক! দত্বে কোন, 

বস্ত ভিক্ষা ঝ। প্রতিগ্রহ করা যায়) তবে সম্পূর্ণ পাপী হইতে 
হয়। আবার এক মময়ে অভাব বা আবশ্যকতা বশত্তঃ কোন, 

সন্ত গ্রহথ করিলে আহা প্রত্য্পণের ক্ষমত। হইলে যদি 

রত্যরপন না৷ করা যায় বা গ্রত্যর্পণের কোন সুবিধা না হইলে 

রা বাধা সবটিলে তাহ! যদি লোক-ছিতকরকাধ্যে বায় কর! না 
দায় তবে অরশ্ঠই পাতকী হইতে হয়। জন্মভূমির নিকর্ট' 
আমরা যাহা প্রাপ্ত হই, জন্সভূমির উপকারার্ধে যদি আমর 
তাহা ঝা তদ্ধিনিষয়ে বর-চেষ্ট| বাঁ শ্রম, কষ্ট না করি তবে অব- 

প্টই আমরা খণী থাকিব এবং পাতকী হইব। জন্মতৃমি 

জড় পদার্থ বলিয়া আমর| আপন কর্তধ্য কার্মের্র ত্রুটি 

ক্লুরিলে কখনই ন্যায় ও ধর্ধান্ুপারে অব্যাহতি পাইতে 

পারি লা। আমরা বিশেষতঃ হিন্দুগণত জন্মভূমিকে জড় 
পার্স বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। জমাভূমি জড় পদাথ 
হইলেও তাহার অথিষঠাত্রী দেবী আছেন । হৃর্ঘযদণ্ড। চত্রমঞ্যা ও 
পৃষিবী ফাদণীয় জড় পদার্থের কধিষঠান্রী দেবী বা দে 
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থাকা হিন্ুশাস্ত্রে প্রমাণ আছে; অতএব জন্মভুমির অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী বঙ্গমাতা ভারত-মাতার যাহাতে কোনরূপ মনোবেদন। 

না থাকেঃ যাহাতে তাহার আন্তরিক সন্তোষ হয়-_অর্থাৎ 

যাহাতে তাহাকে জগন্মাঝে গৌরবাস্থিতা ও ুণ্যবতী, করিতে 
পারা বায় তাহার অক্ষম সম্লহীন উপান্ন-রহিত' সন্তান- 

গণের অন-বস্ত্রাদির সংস্থান করিয়া দিতে পারা যায়, তজ্ন্ত 

জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, স্বার্থকে বলিদন দিয়া, নিঃস্বার্থ 

ভাবে শরার; মন ও প্রাণ এবং অর্থের দ্বারায় অর্ধ্বদ1 শ্রম, 

যত্ব ও কষ্ট স্বীকার করিয়া এবং অবমানিত ও লান্বিত হইয়াও 

অহরহ চে] করিতে থাকিলে তবে আমরা মাতার উপযুক্ত পুন 

বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব এবং মাতৃঞ্ণ হইতে অব্যাহতি 

পাওয়ার উপযুক্ত হইতে পারিবে । আমরা জন্মভূমি বা পৃথি- 

বীকে কেবল মাত্র জড় পদার্থ বলি না, যাহারা জড় পদার্থ 
বলেন; মেই পাশ্চাত্য জাতিগণ কি করিতেছেন, তাহাতি আমা- 

দের লক্ষ্য করিবার বিষয় আমরাত এক্ষণে সম্পূর্ণ অন্থুকরণ- 

প্রিয় হইয়াছি, অনুকরণ করিতে যাইয়। নিজেছের ধর্ম, কর্মী," 

কর্তবা, জাতিয়তা লমস্ত ভুলিয়াছি; কিন্তু, সেই পাশ্চাত্য 
জাতিগণ জন্মভূমির পুজ। বা মাতৃ-পৃজার গন্য কত শ্রম, কত, 
যন্ত্র, কত চেষ্টা করিতেছেন? মাতৃ-তূমির কল্যাণ-কামনায় আবাল- 

ৃদ্-বণিতা অকাতরে জীবন বিসর্জন করিতেছেন। ইয়ুরোগ-ভুষে 
কি ইংরেজ, কি ফরালী, কি জর্শণ, এবং আমেরিকার মার্কিণ 
এবং এই এমিয়া খণ্ডে তুরক্ধ, চিন, এমন কি হুদ্রাদপি 
ক্র জাপানও মাতৃ-পুজায় আশক্ত হইয়া, এক প্রাণে এক 
মনে, এক ধ্যানে করর্ধ্য করিতে আরম্ভ করিয়া জগতের শীর্ষ- 
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স্থানে জননী জন্মতৃমির আশন প্রদান করিয়াছেন। তাহারাও 

কেহই জন্মভূমিকে জড় বলিয়! উপেক্ষ। করেন নাই। তবে 
আমর! কেন হ্বর্ঠীদপি গরীয়সী জন্মভূমির উন্নতি-কামনায়, 
এবং তাহার ধণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য দেহ) মন, 
গ্রাণ উৎসর্গ করিব না? 

কেহ কেই এমনও বলিতে পারেন ধে, আমরা! পরাধীন 

জাতি, আমাদিগের জন্মভূমির পূর্ব পুর্ব্ব পুত্রগণের কৃতকার্য, 

মাত! এক্ষণে পরাধীনা, আমরা কেমন করিয়। তাহাকে 

গৌরবাধিত করিব? আমাদের অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই, অস্ত 
নাই, আমর! হূর্ধল, পরপদ-দলিত আমরা চেষ্টা করিয়া কি 

করিব ? আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে ন|, অধিকস্ত অবমানিত 
লাঞ্ছিত হইয়া যাহা কিছু মীন, সম্মান, গৌরব বা অল্প মংস্থান 

. আছে ভাহাও হারাইব'। তাহাদের যুক্তি যে এককালে উড়াইয়া 

দিবার নহে এবং তন্রপ আশঙ্কাও অনেক আছে সত্য। কিন্তু ' 

জগতে এমন কোন কার্য আছে কি, যাহা অবিরত চেষ্টার 
' নিক্ষল হয়? 'একবার নিক্ষল হঃ, দুইবার নিক্ষল হয়, কিন্ত 

বার বার আস্তরিক চেষ্টা করিলে অবশ্তই ফলবতী হইবে। 

আমরা পরাধীন।_পরাধীনত সকলেই; পুল্র পিতার অধীন, 
তরী স্বামীর অধীন, ভূত্য প্রভুর অধীন, প্র! রাজার অধীন, 

কিন্ত হৃদয় মকলেরই স্বাধীন, যদি আমর! স্ব স্ব হুদয়ের 

স্বাধীনতা অক্ষুঞ রাখি, হৃদয়কে কাহারও অধীন হইতে 

না দিই, তবে আমরা পরাধীন হইলেও শ্বার্দীন। আমরা 

ুর্ধাল। হদ্দি শারীরিক বলীকে"বলবান্ বলা যায়, তবে হত্তী 

ব্াবান দিংহ বলবান্। বৃষ বলবানৃ) কিন্তবা তাহারা মেট 
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বলে আত্মরক্ষা করিতে পারে না কেন? হুূর্বপ মনুষ্য তাহা- 

দিগকে বশীতুত করে কি রূপে? অতএব শারীরিক সবল 
র্বলতায় কিছু আসে যায় না, যাহার হৃদয়ে বল আছে, সেই 

বলবান্ঃ অতএব আমরা যদি হ্দয়বল সধণর করি, তবে 

কখনই বল বলিয়া স্বগিত হইতে পারি না। আমাদের 
অর্থ নাই মত্য কিন্তু এই অর্থ-হীনতার কারণ কি? আমাদের যে 

অর্থনাছে ভাহার কি আমরা সদ্ব্যবহার করি আমরা কি অর্থ 

বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করি? 

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্ধং কৃষিকর্মনপি। 

তদদ্ধং র[ছ্সেবায়াং ভিক্ষাং নৈব চ নৈব চ॥ 

এই ধে মহাজন-বাক্য, আমর1 কি তাহা ম্মরণ করিয়া 

চলি? আমরা প্রথমটিত আচরণ করি না; দ্বিতীয়টিও করি 

না। প্রথম বা দ্বিতীয়টি অশিক্ষিত অর্ভান ব্যক্তির উপরেই 
শ্যস্ত আছে, গতিকেই কেবল সেই সকল লোকের অন্ন- 

.*সস্থাপন ব্যতিরেকে, দেশের অর্থ বৃদ্ধি হয়না কিংবা কৃষি 

এজি, 

বা বাণিঞ্যের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। আমরা! তৃতীয় ও ' 

চতুর্থটি আচরণ করি বটে। চতুর্থেত ধনাগম, নাই, তৃতীর- 
টিতে কথঞ্চিৎ ধনাগম থাকিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে প্রতিষ্টিত 

' থাকায় অর্থ সঞ্চার হয় না। উচ্চগদে যে আমাদিগের অধি- 

কার নাই, তাহা কি কেবল অনৃষ্ট'দোষে, তাহ! নহে ; আমর! 
উদ্ঠম-বিহীন হইয়া! পড়িয়াছি, উচ্চপদ পাইবার অন্য, আত্ব- 

বিক যত্র চেষ্টা করি না, যাহ! পাই তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি। 
একমাত্র ভিক্ষাজীবী ভিন্ন ন্নন্ত কাহারও বথা-প্রাপ্তিতে 

 মন্তোর থাক! বর্তধ্য নহে। আমর! যদি হুদয়ের স্বাধীনতা 
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অবশঙ্বন করিয়া! ছ্দয়কে সবল করত অনবরত উদ্যম চেষ্টা 

করিতে পারি) তধে কি কৃষিঃ কি বাণিজ্য, কি রাসেবা। 

সকল বিষয়েই আমরা উৎকর্ষ সাধন করিয়া অর্থাগমের গথ 

প্রশস্ত করিতে গারি। রাজাও আমাদের উদ্ৃম, শীলতা, 

একাগ্রতা দেখিয়া আমাদিগকে উপযুক্ত রাজকার্যে নিয়োগ 

করিতে বাধ্য হন। আমাদের যদি কোনরূপে কিছু অর্থ সঞ্চার 

হয়, তাহা কোম্পানির কাগজ-_অর্থাৎ গবর্ণমেপ্ট দিকিউরিগী বা 

মেতিং ব্যাঞ্ক কিংবা অন্য কোন স্থানে জমা রাখিয়া যকিপ্িং 

স্থদের আত লইয়াই সান্তোব হই। যাহাতে সেই অর্থ বৃদ্ধি হয়, 

যাহাতে শ্বদেশবাসী দশজন লোকের অন্ন সংস্থান হয়, এরূপ 

কোন ব্যাপক বাণিজ্য-ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে আমাদের 

প্রবৃত্তি নাই। কেন স্ব, আমরা মনে মনে ভাবি, পাছে এরূপ 

কার্ধ্য হস্তক্ষেপ করিলে কোন প্রকারে আমাদের কিছু ক্ষতি 

হয়। বাস্তবিক রূপ চিত্তা করা কি হৃদয়াদৌর্্ঘলোর, 

পরিচায়ক নহে? আমরা পুরুষ জাতি, রমণীজনোচিত ছু” 

লতা কি আমাদের রাখা উচিত? আমরা যদি হাদয়বলে 

বলীহই, তরে বৃথা অনিষ্টাশঙ্কায় বা মামান্ ব্যক্তিগত স্বাথকে 

ত্যাগ করায় আমাদের আদে মনঃক্ষোত উপস্থিত হয় না! 

যে ভারতে, রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্য রক্ষা করিৰার জন্ত) সমস্ত 

পৃথিবী দান করিয়া শেখে স্ত্রী-পুত্র এবং আপনাকে পর্যন্ত বিক্রয় 

করিয়াও কষ্ট বোধ করেন নাই; বাজী যুধিষ্টির, বনবাস অবগত” 

ভুবী জানিয়াও পুনরায় দত-জীড়ায় আহ্বানিত হইয়া রম 

রক্ষা বাসনায় পশ্চাংগদ হন নাই।. আমরা লেই ভারতে জ" 

রখ করিয়া, ভারত-মাতার উন্নতি এবং কথ্যাপ-রামনাঃ। ভারত 
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মাতার মস্তোনার্৫ে, তাহার অক্ষম) সম্বল ও উপায় হীন 
সম্ত।নগণের ক়্-সঃস্থান উদ্দেশে, ব্যক্তিগত স্বার্থকে কেন না 

বলিদান দিয়! ভারতের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের “উৎকর্ষ জন্ত কায়- 
মনঃপ্রাণে ঠ্চষ্টা করিব? চেষ্টা ফলবতী করিতে শ$রীরিক 
বলের কোন প্রয়োঙ্ন নাই; কেবল মানসিক বল, উদ্যম, 
একতা কার্য্যপটৃতা, এবং শ্রম এই কয়টি একত্র মন্নিবেশ 
কব্ধিতে পারিলে অবশ্যই আমর! কৃতকাঁধ্য হইব । 

আধাদের অস্ত্র নাই, অনেককে অগ্তর বলে মাতৃভূমিকে শৌর- 
বান্থিতা করেন সত্য। অন্ত্রবল প্রধান বল হইলেও কেবল আন্তর- 
বলে ফোন দেশের চির স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। দেশকে উরত 
করিতে হইলে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ-সাঁধন করিতে হইলে, 
দেশের সমস্ত অভাব দেশ হইতে”মোচন করিবার কাখবণ 
কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ-দাধন-পূর্বক দেশকে অগ্রে 
অর্থশালী কর! প্রয়োজন |. অর্থ থাকিলে সহায়, সম্পত্তি, বল 
সমস্তই সুগম হয়। যদি বাস্তবিক আমবা একপ্রাণে, একমনে, 

এক ধ্যানে, জাতিগত, ধর্মগত, ব্যক্তিগত পার্থক্য ভুলিয়া পর- 
স্পর পরম্পরের সুখে নুখী, দুঃখে হছুঃখী হইয়।* আন্তরিক বত, 
চেষ্টা ও শ্রম স্বীকার .করিয়া কৃষি, শিল্প ও দানিজ্যের উৎকর্ষ 
মাঁধনে প্রকৃত হই, অর্থাৎ ম্বদ্রেশজাত দ্রব্য মহার্থ ও কদা- 
কার হইলেও তাহ! সাদরে গ্রহণ করি, এবং ধিদেশী দ্রব্য 
মনোহর ও হুলভ হইলেও ভাহ! দুরে পরিহার করি, তাহা 
হইলে আমরা'দেশের উপকার করিতে পারিব। দেশ হইতে 
রিদেশে অর্থ প্রেছিত না হইলে, দেশ অর্থে পূর্ণ হইতে পাকে। 
নাম অন্নি,হায়ে স্বাধীনতা আরোও করিতে পারি) ফায়ে, খল, 
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ঈঞ্চয় করিতে পারি, পরম্পরে পরম্পরের হিতকাগমায় একমনে, 

এঁকধ্যানে, একপ্রাণে, কার্য করিতে পারি* আমাদের উদ, 

আমাদের কার্ধ্যকুশলতা, আমাদের অধ্যবসাধঘব, আমাদের প্রতিজ্ঞা 

অটল ভাবে রক্ষা করিতে পরি, তধে আমাদের ইদছিক বলও 

উৎপন্ন হুইবে। আমাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ। সাহসী, এবং 

ক্কার্যযক্ষম দেখিলে, রাজা আমাদিগকে আপন-সহা়-স্বরূপে 

গ্রহণ করিতে পারেন। আমর! যদি রাজাকে সাহাধ্য করিবার 

উপযুক্ত হই, আমর! যদি আগনার্দিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম হই, 

তবে সদাশয় ইংরাঞজ-রাজ আমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত কিংবা, 

স্বাধীনতা! দিয়াও পুরস্কৃত করিতে গারেন। অন্ত্রবলের প্রয়োজন 

হইলে রাজার অনুগ্রহে কিংবা ঈশ্বরের কৃপায় তখন তাহা 

সম্পন্ন হইতে পারিবে তাই বলি, আমাদের এখন 

অন্্বলের কোন প্রয়োজন নাই। অস্ত্রবলের কথা মনে 

করিলেও আমাদের গাপ অর্শে, আমর! ভারতবাসী রাগ 
প্রজা, রাজাই আমাদের ঈশ্বর। রাজাকে আমর পরমেশ্বরের 

অবতার বলিয়া মনে করি। রাজ বিদ্রোহ করা অনস্ত নরকের 

আকর) যে ধাজবিদ্রোহী সে মহাপাপী, তাহার মুখ দেখিলেও 

পাপ হয়৷ ভারতবাসিগণ ধর্মকে একমাত্র স্থল বলিয়া 

মনে করেন, পাঁপীর সংস্পর্শে যাইতে কখন ইচ্ছুক হয়েন 

না। অতএব ভারতবামী আময়! কখনও রাজবিদ্তোহী ছুইব 

না, এবং রাজবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়! কায করিব না। ভারত" 

বালী প্রজ্ঞার প্রকৃত প্রস্তাবে কখন রাজপ্রোহ করিয়াছে' 

তাহ। শান্তর ইতিহাসাদিতে দেখিতৈ পাওয়া যায় না) বিশেষ 

 জীষাদের রাজা অত্যাচারী নহেন? অত্যাচারী রাজার এরদারাই 
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রাগ্দ্রোহ করিতে বা রাজবিধি অবমাননা করিতে বাধ্য হয়। 

বতদ্দিনি আমরা শাস্তিস্খে বিরাজ করিব এবং অত্যধিক 

পীড়িত না হইব, ততদ্দিন আমাদের অস্ত্র নাই বলিয়া কোর 

ছঃখ বা প্রতিবন্ধকতার কারণ নাই। 

এক্ষণে আমর! কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, জন্মভূমির 
উন্নতি সাধন করিতে ব| তাহাকে গোৌরবান্বিতা করিতে পারি, 

এবং আমরা আপন আপন কর্তব্য-পালন জন্ত মাতৃধণ হইতে 
অব্যাহতি পাইতে পারিঃ তাহাই আলোচন! করা আবশ্তক 

বিবেচিত হইতেছে । আমর] চিরকাল মাতৃপৃজ1 করিয়! থাকি? 
মাতৃপুজায় আমাদের বলিদানের ব্যবস্থা আছে, জগন্সাতা 
মহামায়ার পূজায় লোক-চক্ষে পণ্ড বলি হইলেও তাহা! প্রকৃত 

প্রস্তাবে ছাগ-মেষাদি পণ্ড নহে, যখ। কামদেবা, অন্তায় ক্রোধ 

প্রকাশঃ অন্ত/য় লোভ এবং অহস্কার প্রভৃতি পণ্ডভাব চিত্ব- 

'বৃত্বির বলিদানই প্রকৃত বঙ্গিদান। জন্মভূমি-রূপিপী মাতৃ- 
'পুজায় সর্ব(গ্রে আমাদিগকে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলিদান দিতে 

হইবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ বলিদান না দিলে, কখনই মাতার 

সন্তোষ মাধন হইবে না। কেননা আমি যদি নিজের স্বার্থ 

সম্পূর্ণ বক্ষ! করি) তবে মাতার অন্য অক্ষম, দীন; উপায় হীন 

সস্তানের উপকার করা হইবে না। আমি অর্থশালী মানব, 

যদি সেই অর্থে শিল্পাগার নিশ্মাণ করি, বাণিজ্য.পথের পরি- 

চালন করি, কৃষক ও শিল্পিকারদিগকে অর্থ সাহায্য করি 

এবং কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির পথ-নুগম জন্ত শিক্ষাদানের 

সুব্যবস্থা করি এবং তজ্জন্ত দিজের যে অর্থ ব। স্বার্থ হানি 

ধাঁ তাহাই মাতৃপুডার স্বার্থ বলিদানত্নপে আমার কর্তব্য কাঠি 
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করা হয়'। জামি বিদেশী দ্রব্যের ব্যবসায়ী, বিদেশী দ্রব্যে 
ব্যবগায় চালাইনে প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের অনিষ্টৎভিন ইঞ্ট ২য় 
না; কেন না। বিদেশী হুলত ও মনোরম দ্রব্য পাইলে অনে- 

কেই ত্কাহ! গ্রহণ করিবে) স্বদেশী ছ্বল্ভ ও? কার্য দ্রব্য 

সহস1] কেহ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবে না। এমতাবস্থায় 

বিদেশী ভ্রব্যের ব্যব্মায় লাঁতজনক হইলেও, তাহা পরিত্যাগ 
করিয়৷ ঘদেশী দ্রব্যের অল্প লাভজনক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ 

করিয়! স্বার্থ বলিদান দিলে, তবে আমার কর্তব্য কার্য করা 

হয়। আমি বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিলে বার্ষিক একশত, 
মুদ্রা ব্যয়ে হন্দর ও মনোরম দ্রব্য পাইতে পারি। কিন্তু স্বদেশী 

দ্রব্য ব্যবহার করিলে বার্ধিক একশত পঁচিশ মুদ্রা আমাকে 

ব্যয় করিতে হয়। আচ দব্যগুলি মনোহারী হয় না। দে 

স্থলে আমাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলিদান দিয়া, সাধারণ হিতের 

জন্ত অধিক মুল্যে কদর্য খদেশী দ্রব্য কিনিলে, তবে আমার" 
কর্তব্য কার্য করা হয়। স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে", 

হইলে; জন্মভূমির গৌরব বাড়াইতে হইলে, জন্মভূমিজাত 

দ্রধ্যার্দিরই পর্রিচালন-কল্পে জীবন মন দেহ উত্মর্গ করিতে 

হইবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা ব্যতিরেকে 
কোন সংকর স্থায়ী হয় না। আজ যাহা একান্ত কর্তা 
ঝলিয়া বিবেচিত হইতেছে) সংসর্গপদোষে, অর্থাভাবে বা 

'অগ্ঠ কারণে কা+ল তাহা গেরঁপ না হইন্ডে পারে ; কিন্তু যদি দর 
প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হওয়া যায়। তবে আর তাহার অন্তথ। 

করিতে প্রবৃত্তি হইবে' না) এবং করিলে সহাগাণকী বদি 
পরিগণিত হইতে হইবে। অন্তএব দেশহিড়ষী যি 
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মাত্রেরই এবং সকল কর্তব্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট সংসারী নরনারী- 

গণেরই ঝুর্তব্য, যে, তাহারা নিয়লিখিত কয়েকটি প্রস্তাৰ 
সংরক্ষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। 

১। স্াধ্যদত্বে বিদেশী . দ্রব্য ব্যহার পরিবর্ছরন্ন এবং 
স্বদেশী দ্রব্য ব্যহার করণ। ্ 

২। নিতাতস্ত অভাব না ঘটিলে বিদেশী থান্ঠ, পেয় ও 

পরিধেয় বস্তু পরিবর্জন। 

৩। ধাহারা বিদেশী খাদ্য বা পেয় বস্ত প্রভৃতি দ্রব্য 
সামাজিক কার্যে ব্যবহার করিবেন, তাহাদের সহ সামাজি- 

কত পরিবর্জন, বা সেক্ষেত্রে তাহার বাটাতে আহারাদি 
বর্জন। 

৪। স্বদেশী কষি-শিল্প-বাণিজ্যে্ বিদ্বোৎ্পাদক বিদেশী 

দ্রব্যের বাণিজ্য বর্জজন। ৃ 
৫| যথাসাধ্য স্বদেশের হিতকামনায় শ্রম, যত্ব, চেষ্টা করণ 

এবং অর্থাদি প্রদানে কৃষি,'শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে সাহায্য করণ। 
উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা-বন্ধ হইতে পারিলে, 

এবং স্বদেশের হিতের জন্য আজীবন কাল যন্ত্-চেষ্ট৷ থাকিলে, 

তবে ছন্মভূমির খণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। 
এক দফায় সাধ্যসন্তে বলা হইয়াছে বলিয়া কেহ এমন মনে না 

করেন, যে, আমার অন্য সুলভ মুল্যের বিদেশী দ্রব্যের পরি- 
মাণ অর্থ মংগ্রহ হইয়াছে, অপেক্ষাকৃত মুল্যবান স্বদেশী দ্রবোর 
পরিমাণ অর্থ অদ্য সংকুলন হয় নাই, এমতাবস্থায় বিদেশী 
দ্রব্য বাবহারে বাধা নাই। *এরূপ ধারণা কর! ভ্রমাত্বক। 

কেন নাঃ উপরে প্রতিজ্ঞা বিষয়েষে কথা লিখিত-হইল্, 
১১ 
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তাহ! কাহারও অনুয়োধে উপরোধে করিতে হইবে, বা ছল দ্বারা 

তাহ! এড়াইতে হইবে; এমন কোন বাধ্য বাধকতা নাই; 

যাহাতে প্রক্কৃত দেশের উপকার হয়, ভজ্ঞন্য সকলকেই নিজ নিজ 

জ্ঞানে মতর্ক থাকিতে হইবে। যে বস্ত দেশে পাট্বার সম্তব 
নাই, কিঞ্ট্ যাহ! ব্যতিরেকে আমার জীবনের বা স্বাস্থ্যের হানি 

হইবে, অথব। স্থল'বিশেষে অভাব বশতঃ লজ্জাশীলতার হানি 

হইবে) সেই সেই স্থলে সেই সেই বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিলে 

আমার কর্তব্যের হানি হইবে না; অন্যথা আমার কর্তব্য কার্ষ্য 

ত্রুটি কর! হইবে, এবং প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-জনিত পাপও আসিবে। 

উপরোক্ত কয়েক প্রকার প্রস্তাবে গ্রতিজ্ঞা বদ্ধ হওয়ায় 

অতিরিক্ত আরও একটি বিষয়, মকলে অস্তঃকরণের সহিত প্রত্ি- 

গালন করিতে এঁকান্তিকুী চেষ্টা করিবেন। তাহা এই ষে,_- 

শৈশবাবস্থ। হইতে বালকগণকে ব্যায়াম চর্চা দারা সাহসী ও 

ৰলবান্ করা। কেন না,ব্যায়াম দ্বারা শরীর সুস্থ ও সবল 

হয় শরীর সুস্থ ও দবগ না হইলে কৃষি, শিল্প বাবাণিজ্যের 

“উৎকর্ষ মাধন করা স্ুকঠিন হইয়া পড়ে অতএব কর্তব্য জ্ঞান- 

বিশিষ্ট ব্য্ি ম্লাত্রেরই উচিত যে, তাহার! স্ব স্ব বালকগণের 

সাছম ও বল বৃদ্ধির পথ পরিষ্কার রাখেন। 

কেহ কেহ এরূপও বলিতে পারেন যে, বিদেশী ুর্য ব্াবহার 
ন] করিয়] স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করায়, শ্বদেশ-বাণী অপরের 

অর্থাগম হইতে পারে বটে, কিন্তু আমার যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় 

হইল, তাহাতে আমারও ক্ষতি হইল, এরূপ নিজ্জে ক্ষতিগ্রন্ত 

হইয়া অ"্রের উপকার করিব কেন? অবহাই মাতার সস্তোষ- 
ঝাধন জন্য, মাত।র নি$ট কৃতজ্ঞতা দেখাইবার অন্ত নিজকে ্ তি- 
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গ্রস্ত হইতে হয়, শারীরিক কষ্ট সম্থ করিতে হয়, শয্যা, অশন, 

বলম সকল* বিষয়েই কষ্ট শ্বীকার করিতে হয়) ইহ1 চিরস্তন 
নিয়ম; তাহ] হিন্দু-সম্প্রদায়কে বিশেষ করিয়] বলিয়া দিতে 

হইবে ন11 কেননা, মাতৃভক্ত হিন্দু মাত্রেই জানেন যে, মাতার 

সুখ স্বস্ৃনতা, ও সম্ভোষ জন্য তাহারা সমস্ত কার্যা করিতে 
পারেন, মাতৃ-আজ্জায় তাপস-শ্রেষ্ঠ ব্যাদেব অতি অকাঁ্ধ্য ভ্রাতৃ- 

বধূ বিচিত্র-বীর্ষোর ক্ষেত্রে বীধ্যাধান করিয়াছিলেন। মাত-বাক্য 
রক্ষণ জন্য যুধিটিব, জন-সমাঞ্জের বিগহিত পঞ্চভ্রাতায় এক পত্বীর 
গাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতৃদায় উপস্থিত হইলে মাতার 

প্রতি ভক্তি এবং মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্ত, হিন্দুগণ 
সকলেই কাচ! পরিধান করিয়া উপবাস এবং হবিষ্যান্ন ভোজন 
করিয়া ভূমি-শয়নে অণ্ুচি পালন করি মাতার স্বব্গার্থে সাধ্যা- 

তীতত ব্যয় করিয়া থাকেন। যখন জননীর প্রতি কৃতজ্ঞত। দেখা- 
ইবার জন্ত মানব এত কষ্ট, এত শ্রম, এত অর্থ ব্যয় করিতে পারে, 
তখন জননীর জননী মহাজননী সর্তজননী জন্মভূমির প্রতি কৃত- 
জ্রতা প্রকাশ জন্য সামান্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিবেই না, ইহার 
বাকারণ কি? বিশেষতঃ বিদেশী দ্রব্য পরিহার করিয়া, স্বদেশী 

দ্রঝ ব্যবহার করায়, দ্বেশের ধন বিদেশে না যাঁইয়া দেশেই 

খকিলে, তাহাতে উত্তরোত্তর দেশ ধন্শালী হইবে। এবং এক 

জন এক ব্যবণায়ী, অন্য জন অন্য ব্যবগায়ী, প্রকারান্তরে বিনিময়- 

ক্রমে নিজের ধন নিজের হস্তেও আনিবে। কৃষির ধন শিল্পী 

লইল) শিল্পীর ধন ব্যবসায়ী লইল, ব্যবসারীর ধন মসিজীবী 

লইল। আবার মসি-জীবীর ধন ঈ্ধক পাইল, এইরূপে অদল বদলে 
দেশের ধন দেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে স্বদ্ধি হইতে লাগিল।,আর 
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প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কোন লাভালাত বুঝিতে না পারিঃ আমা- 

দের অতিরিক্ত অর্থ বার হওয়াই স্বীকার করি, তত্রাচ, তাহা বৃথ! 

হইবে না। কেন ল1, দেশের অর্থ বিদেশে ন। যাইলে দেশ ধন: 

শালী হয়; ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যেহেছু বিদেশে 

যাহা যায়, তাহা আর আসে না) দেশে থাকিলে তাহ! বৃদ্ধি 

ভিন্ন হাসের মন্তাবন1নাই। ত্রাস-নৃদ্ধি সম্বন্ধে বেশশী কিছু তর্ব- 

যুক্তি দেখাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ এই ভারত শস্তশালী দেশ, 

খান্ত শদ্য অন্ত ভারতকে কাহারও্বারস্থ হইতে হয় না” এমতাব- 

স্থায় কাচ, মাটা, ছাই, ভন্ম, এই সকল নগণ্য দ্রব্য এবং বস্তববয়ন 

' কার্য জঙ্ত যদি অর্থ বিদেশে নাযায়। তবে যে ভারতের ধন 

উত্তরোত্বর বুদ্ধি হইবে, তাহাতে আর অণুষাত্র সন্দেহ নাই। 

যদি দেশ ধনশালী হয়) তবে আজ হউক, কাল হউক, দীর্ঘকাল 

পরে হউক, আমি বা আমার পুত্র-পৌন্রগণ, তুমি বা তোমার 

 পুন্ত্রপৌজগণ যে ধনশানী, সম্মানী বা স্বাধীন হইবে, তাহাতে 

সন্দেহ করিবার কারণ নাই । সকলেই জানেন? সকলেই বুঝেন, 

যে অনেকে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়। র।খিয়। 

ধান, এনং বিভব,সম্পত্তি করিয়া ফান, কিন্তু অর্থ সঞ্চয়-কালে, 

এবং বিতব-সম্পত্তি অর্জন কালে, অনেকে আহার বিহারের 

অত্যধিক রেশ সহ করিধা থাকেন। তাহাদের তক্রপ আহার 

বিহারের ক্লেশ স্বীকার করিয়৷ অর্থ সঞ্চয় বা বিভব সম্পত্তি 

অর্জনের হেতু কেবল পুন্র-পৌত্রাদিকে সখী করার উদ্দেন 

ভিন্ন আর কিছুই নহে। দি পুত্র-পৌন্র।দদিকে স্বুধী করার ডন্ত 

মানব এত অধিক কষ্ট স্বীকার ক্করিয়াও কষ্টাুভব না করে, 

তবে আমরা সেই পু্ল-পৌত্রাদির শুভ কামনায় বিশেষতঃ 
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দননী জন্মতূমির উন্নতি ও সস্তোষার্থঘে সামান্য ত্যাগ স্বীকার বা 
[ৎসামান্ত অর্থ ব্যয় করিয়া কষ্টাম্থৃতব করিব। ইহার কারণ কি? 
অতএৰ সর্বপ্রকার প্রতিপন্ন হইল যে, জন্মভ্মির উৎকর্ষ সাধন 

দষ্ঠ সর্ধবতোভ্যবে যত্ব, শ্রম, চেষ্টা ও ত্যাগ ব্বীকার করা সক- 

পেরই কর্তব্য। জন্মভূমির জন্ত নগণ্য জীবন আহতি দিলে অন্ত 

র্গ প্রাপ্তি হওয়া! যায়। যিনি জন্মভূমির উন্নতি-পথের কণ্টক; 

যিনি স্বদেশের হিত পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী দ্রব্যে আশঙ্তি 

প্রকাঁশ করেন, তিনি দ্বেশের শত্রু । দেশের শত্রর সহিত মিত্রা 

না করিয়া, সর্বতোভাবে তাহার সংশ্রব ত্যাগ" এমন কিঃ আহার 

ধাবহার পর্যন্ত সমস্ত পরিত্যাগ করাই প্রকৃত দেশ-হিতৈষী 

ব্যক্তির কর্তব্য কর্ধ। 

_. অনেকের মুখে শুনা যায়, স্বাদেশ সেবা, বা স্বদেশী দ্রব্য ব্যব- 

হার ও বিদেশী দ্রব্য পরিহার একাত্ত কর্তবট ও আবশ্তক হইলেও 

"বাজার প্রতিকুদতাঁচরণে আর তাহার পোষকতা করা সহজ 

*মাধা নহে। এরূপ ধারণ! অফূলক না হইলেও তাহ! প্রত 

রন্তাবে ভ্রমাত্মক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেন না, যিনি 

বাজা ধর্দ্মাবতার, তিনি কি কখন অধম কার্ধো হত্ুক্ষেপ করিতে 

পারেন? দেশের শিল্পোন্নতিতে উত্সাহ দান; সকল দেশে সকল 

| রাজাই করিয়। থাকেন, আমাদের রাজ এবং রাজ গ্রতিনিধিগণ 

সময়ে সময়ে এতদেশের শিল্পোন্নতির অস্থুকূল মত প্রকাশ করিয়। 

থাকেন। আমরা যদিও শ্বদেশী দ্রব্য পরিচালনে বিদেশী দ্রব্য 

পরিবর্জানে কৃত-সন্বল্প হইয়াছি কিন্তু আমরা কোন রাজবিধির 

. অবমানন। করি নাই, কাহারও্প্রতি কোন, অত্য।চার উতৎপীড়ন 

করি নাই, তবে রা! আমাপিংগর স্তায় ও ধর্মমত কার্ধে; বাধ 
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দিবেন কেন? আমর! স্টায়পরায়ণ ইংরাজ-রাজের প্রজা, 

অথ! অত্যাচারের তয় করিবার আমাদের কোনই কারণ নাহ। 

স্থল-বিশেষে কোন কোন রাজ-কর্মচারী স্বজাতির স্বার্থের হানি 

বিবেচনায় অন্তায়রূপে বৃথা শাস্তি-ভঙ্গ প্রভৃতি ধৃয়া ধরিয়া আমাদের 

সাধু সঙ্কল্পে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছেন শুনা যায় বটে) কি 

তাহারাও বঙগপুর্ববক আমাদিগকে অপবিত্র বিদেশী দ্রব্য খাওইয় 

দিতে পারিবেন না, কিংবা! বলপূর্বক বিদেশী বস্ত্র আমা" 

দের কটিতে পরাইয়া দিতে পারিবেন না। থাওয়া পরা আমার 

মিজের ইচ্ছা, আমাকে অমুক দ্রব্য থাইতে হইবে। অমুক ড্রবা, 

গরিতে হইবে, এরূপ আদেশ দিবার তাহাদের অধিকার নাই। 

আর যদিই অনধিকারে হঠকারিতা করিতে কোন রাজ-কর্শাচার। 

কোন অবথ। আদেশ প্রনাম করেন, তাহা পালন করিতে আমরা 

বাধ্য নহি। আমাদের রাঁজাধিরাজ বৃটিশ রাজ এবং মহা মতা 

তায-পরাম্ণণ মন্ত্রিগণ কখনই তাহ! অনুমোদন করিবেন না। আব 

যদ্দিই আমাদের ছুরদৃষ্ট বশতঃ 'রাজাধিরাজের ভ্যায়-বিচারে ভ্রম" 

ৰশে অন্তায় অদেশ হয়) তাহাই কি আমরা পালম করিতে 

পারিব? রাজাদেশ সর্জতোভাবে প্রতিগাল্য হইলেও, ধর্মকে 

পরিত্যাগ করিয়৷ কখন কেহ রাজাদেশ পালন করিতে সঙ্গম 

হইবে মা। আজ যদি রাজা বলেন রাজ-কর্মচারী হিন্দুকে গো" 

মাংন) মুসলমানকে শৃকর-মাংস, ভক্ষণ করিতে হুইবে। ধর্ম 

প্রাণ হিপ, ধর্মপ্রাণ মুগলমান, তাহা কি করিতে পারিবে? 

বরং রাঙার অনশাসনে অত্যাচারে উৎপীড়নে প্রাণকে অকাতার 

বিদর্জান দিবে। ওপ্রোচ ধর্ম-হানিকর কাধ্যে কখনই এম 

দিবে ন।। আগ যখন আমন বুবিয়াছি, বিদেশী চিনি। বিদেশী 
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লবণ, হিচ্দু-মুদলমানের অভক্ষ্য, অপবিত্র বিদেশী বস্থ আমাদের 

ধর্ম ও স্থাস্থ্যের হানিকর এবং ক্ষণ-তঙ্গুর, তখন কি কোন অন্তায়- 

কারী রাজ পুরুষের রোষ-কষায়িত-নেত্র দেখিয়া, তাহা ব্যবহার 

করিতে আস্ত করিব? »আমরা মাতৃ-সেবক, জননী গ্ন্মভূমির 

কল্যাণ জন্য, জননীকে গৌরবান্িতা করিবার জন্ত, মাতৃ-ধণ 
হইতে অব্যাহতি লাভের আশায়, আমরা প্রাণকে তুক্ছ জ্ঞান 

করিয়া, অবমানকে গণ্য ন। করিয়া)পদে পদে লাঞ্চিত হইয়া আপন 

প্রতিজ্ঞ! রক্ষা! করিব; স্বদেশের উপকারাথে দেহ মন প্রাণ 
সমর্পণ করিব । আমরা যদি সকলে শ্ব স্ব কর্তব্য পথে বিচরণ 

করি, মনে মনে কার্ধ্য চিন্তা করি, বৃথা হৈচৈনা করি,তবে 

বাঙজ-পুরুষগণের সহশ্র মত-দ্বৈধতায় আমাদের কিছুই অনিষ্ট 

হইবে না, আমরা অনায়ামে আপন মঙ্কল্ল ও প্রজিজ্ঞা কার্ষো 
গরিণত করিতে পারিব । অতএব সকলেরই কর্তব্য যে, তাহারা 

মনে মনে দৃঢ় সম্কল ও দৃঢ়,প্রতিজ্ঞ হইয়া বাধা, বিদ্বু অবমান, 

তয় সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, জননী জন্মভূমির হেত কানায় 

দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়া! যত্ব, শ্রম ও চেষ্টা মহকারে নিব 
কর্তব্য গথে বিচরণ করেন। | 

স্বদ্দেশের উন্নতি চেষ্টা করিতে হইলে, এবং ননী জন্মভূমির 

ঝণ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার প্রয়াপ করিলে, আর একটি কার্ধা 
কর! নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা কি জানেন? বিলাগিতা পরি- 

তাগ। এই বিলাসিতা আমাদের পৈতৃক সম্পস্তি নহে, তাহা 
বিদেশ হইতে আপিয়াছে, এই নগণ্য অকিঞ্চিংকর বিষয়কে 

সকামরা মহামৃল্য রত্ব-ভমে বক্ষে ধারণ করায় আমাদের জাতি, 

ধর্ম, ক্রিয়া, কু, মানু, গান সমস্তই, লোপ পাইয়াছে। গৃহ- 
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বক 

রন্ধী সাঁধী পতিব্রত! রমণীকে কদর্যয-বেশ। ভাবিয়া তাহার 

গথিঞ্র ভালবামাকে দুরে পরিহার করিয়া, বিষকুক্ত গয্মমখী 
কুরপা গাউভারাধূতা বারবিগাধিনীকে। ন্ুূপা, সুবেশ।, 

জুনারী বলিয়! অঙ্কে স্থাপন করিয়া আমরা সর্বন্থাস্ত হয়৷ পথের 
তিধারি হইয়া পড়িয়াছি। যধন এই বঙ্গে, এই ভারতে, বিললা- 

দিতার প্রবনতা ছিল না, তখন কি কেহ অন্ন-বস্ত্রের জন্ত পরের 

দ্বারস্থ হইয়াছেন 1 বার মাসে তের পর্বের আয়োজন করিতে, 

ক্রিয়া-কাণ্ডে অজম্র জন্ন বিতরণ করিতে, কেহ কি কখন কাতর 

হইয়াছেন? প্রতিবেশীকে অন্নহীন দেখিয়। কেহ কি নয়ন 

মুদ্রিত করিয়া! থাকিতে পারিয়াছেন? তাহাদিগকে অন্ন দানে 

কেহ কি বিরত হইয়াছেন? ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, পিতার অশন 

বনের কষ্ট দেখিয়া ক্হকি নীরবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়া- 

ছেন? তাহাদদর দুঃখ মোচনে দেহ, মন, প্রাণ মমর্পণে কেছ 

ফি কাতর হইয়াছেন? আর আজ বিলাসিতার স্ত্রোতে হাবুড়ব 

থাইয়া আমাদের কি দশ! ঘটিয়াছে? আমরা! বু কষ্টেম্ত্রী 

পুত্র, কন্ঠার অশন। বসন। কোন রূপে নির্্ঘাহ করিতে পারি; 

কিন্তু তদতিরিক্ত ভ্রাতা) ভগিনী, মাঁতা, পিতার কি প্রত অন্তাব 

মোটন করিতে পারি? পুথকান্ন হইলে ত আদৌ তাহাদের 
দুঃখে ছুঃখী হই না, প্রতিবেশীকে নিরন্ন। অরক্িই দেখিয়া 

ফি কোন সাহাষ্য দানের ব্যবস্থা করিতে পারি? বায় মানে 

তের পর্বে, ক্রিয়া-কাণ্ড, পু্জা-মর্টন! ত একরূপ অন্ত নাগবের 

অগাধ জলে বিগর্জন দিপলাছি। বিঙ্লাসীতার ভ্রোতে পড়ি 

আমর! মনুষাত্ব হারাইয়া প্বাধম হই পড়িম্াছি। আন 

পাশ্চাত্য জাতিগণ। গামাদিগকে শিল্প। বিজ্ঞান; রি ও 
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জ্যোতিষ শিক্ষা দিতেছেন, এই সকল ত ভারতের জিনিষ, ভার- 

(তই ইহার অ$দি উৎপত্তি কেবল বিলামীতার শ্রোতে আমরা 
গা ভাসান দিয় নিশ্টেই ধাঁকায়, অন্য অন্য দেশবাঁসিগণ ইহা হরণ 

করিয়। লইয়) গিয়া এখন আমাদিগকে তিক্ষাশ্বরূপে প্রদান 

| করিতেছেন। আমরা যদ্দি মহ] কাঁলকুট প্রসবিনী বিলান্তি 

: নাগিনীকে লগুড়াঘাতে সাগরে নিক্ষেপ করিরা, যধোচিত শর; 

মর ও অধাবগায় সহকারে পূর্ন প্রণালী অবলম্বনে, পুর্ব গৌরব 
সকল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করি,তবেই আমরা তারত-য়াতার প্রকৃত 

 সুপ্তান বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব। এবং সেই সকল অপ- 
হারকের নিকট হইতে শ্রম ও কৌশলে শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি 

চোরের উপর বাটপারি করিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তবেই আমা- 

দের মন্যাত্ব রক্ষা হইবে । আমরা মহা পুণ্যবতী, সর্ব্ব বত্ব-প্রাণ 
মহালক্ধী ভার মাতার সন্তান হইয়। আঞ্জ পথের ভিখারি, ইহা 
ঈপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি আছে? আমাদের মোহ-নিষ্রা 

ডাঙ্গিয়াছে, আমরা নেশার ঘোরে পড়িয়াছিলাম, নেশা ছুটিয়া 

গিয়াছে, এখন বিললানিতাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া 

কার্যা ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে । আমি ক্লুধক-মস্তান, 
আমাকে আমার কৃষিজাত মোট! ভাত, কষিজাত কার্পাস-সত্রের 
মোটা কাপড় পরিয়া সন্তোম লাভ করিতে হইবে। তুমি জমি- 

দার পুল্ল তোমাকে তোমার জমিদারীতে উৎপন্ন কদর্ধ্য দ্রব্য ব্যব- 

হার কবিয়। সত্তোষ হইতে হইবে। তবে অকারণ অর্থ ব্যয় হইতে 

পরিভ্রাণ পাইয়া তুমি, মামি ধন সঞ্চয় করিতে 'পারিব) এবং 

দেশের হিতের জন্ত, মাতৃ-পূজার *জন্য, সেই ,অর্থ ব্যয় করিয়া 
আনন্বান্তব করিতে পারিব। আমদের বালক বৃদ্ধ দেশের 
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পদ 

উন্নতি আশ] করিয়া “বন্দে মীহরম+ ধ্বনিতে দিক গ্রতিধবনিতু 
করিতেছে. লোকের মনে মাতৃ-তক্তি জাগাইফ৷ দেওয়। ভাল 
কার্ধা) কিন্তু কেবল বন্দে মাতরং বন্দে মাতরং বলিয়া নংদী- 

তন কূরিলে ব| চীৎকার করিলে চলিবে না। খাত প্রস্তাবে 

কার্ধযক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। দেশহিতৈষী কতক দল 

ও পরিণত বয়স্ক বালকগণের কর্তবা যে, তাহারা প্রত্যেক নগরে 

নগরে পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষিত ব্যবসায়ী গ্রত্যৈক 

ও অজ্ঞান কৃষক-কুলকে দেশের অবস্থা) ভবিষ্যৎ পরিণাম, শ্বদেশী 

দ্রব্যের উপকারিতা, বিদেশী দ্রব্যের অপকারিতাও বিলান্সিতার 

অনিতা! এই দমকল বিশেষ রূপে বুঝাইয়! দিবার জগ্ত অনবরত 

ত্র ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ভ্রমণ করিলে এবং এঁ সকল ব্যক্তি 

অবস্থা বুঝিলে এবং ,দেশ-হিতৈ ধিগণ দেশের অভাব মোটন- 

কল্পে আস্তরিক যত্র 'চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া দেশী প্রব্য সুলভ 

করিয়] দিতে পারিলে। তখন আপনা জাপনিই দেশ উন্নতির পথে 

বাবমান হইবে; তখন আর কাহাকেও অতিরিক্ত কষ্ট ও শ্রম, 

বীকার করিতে হইবে না। তখন রাজ-পুরুষগণ মহ! চেষ্টা 

₹রিয়া কাহারও কোন দৌষ বাহির করিতে পারিবন না। অত" 

গরব ছে ভারতবাসী নর-নাধীগণ! €তামর!। সর্বাগ্রে বিলাঞ্জিতাকে 

গুরিত্যাগ ক্রিয়া আস্তরিক বত চেষ্টা ও শ্রম স্বীকার করি! 

ফেশের হিতের জন্য বন্-পরিকর হও। তাহা হইলে তোমবা 

'তামাদের ভারত-মাতাকে পুনঃ গৌরবাস্িত করিতে গারিবে 

এবং জননী জন্চুমির খণ হইতেও অব্যাহতি পাইতে পারিষে। 

আমর! যখন বুঝিতেছি। জননী জগ্মভূমির খণ হইতে অব্যা 

হঠি পাওয়ার ছস্ট, স্বদেশের উন্নতি বিধান জনা, দেশবামী তা 
0 
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তগিনীগণের ছুঃধ দূর করিবার জন্ত, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার এবং 
বিদেশী দ্রব্যের্ূপরিহীর কার্ধ্য আমাদের একাত্ত কর্তব্য, এবং তৎ- 
কারণে দু গ্রতিজ্ঞ হওয়াও আবশ্তক, তথন আস্ত'দের সেই কর্তব্য 

জ্ঞান, সেই প্রত্থিজ্ঞা, যেন আদালত-গৃহে উকীলের বিরোধ, আসরে 

কবির লড়াই, এবং বঙ্গ-মঞ্ে অভিনেতার মমর-নজ্জার স্ঠায় 

নিক্ষল এবং ক্ষণভন্ুর না হয়, আমাদের প্রতিজ্ঞা যেন কর্ণের 

প্রতিষ্ঞা ন! হইয়। মহাত্মা! ভীগ্ম এবং মহাবীর ভীমের কর্তব্যজ্ঞান, 

ও প্রতিজ্ঞার স্তায় অচল অটল হয়। মহাবীর ভীম যেমন পরম 

নুহ অতুল ক্ষমত! শালী অষ্ট ব্জ-একত্রকারী দেবগণ সহায় মহা 
পুরুষ শ্রীরুষ্ণের ভয়ে ভীত না হইয়া, তাঁহার ভালবামাকে 

টপেক্ষা করিয়। কেবল কর্তব্য জ্ঞানে দণ্ভীকে আশ্রয় দিয়! জগ- 

মনধো পাগুবগণকে মহা ষশম্বী করিয়াছিলেন); আমরা যদি সেই 
সপ কোন প্রবল-প্রতাপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবৃন্দের 

ধধা অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবমান লাঞ্ধনাকে তয় না করিয়া 
.এনং তাহাদের ভালবাসা, সমাদর বা উপকারের আশায় মনকে 
বিচলিত না করিয়া, কেবল কর্তব্যজ্ঞানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবশে 
স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে ও বিদেশী দ্রবা পরিহানে কৃত-সন্কলল 

1কিতে পারি, তাহা হইলে আমরাও বঙ্গবাপীকে ভারতবাসীকে 
ইগন্মধ্যে মহ।যশন্বী করিতে পারিব। তাহা না পারিলে আম্ছ 
গাকে কেহ মানুষ ত বগিবেই না) মনুষ্যত্ব হীন পণ্ড বলতেও 

লোকে স্বণা করিবে। অতএব হে ভারতবাসী নরনারীগণ! 

তামরা! যেন কোন কারণে আপন কর্তব্য পথ ভূলিও না। কেবল 

তোমরা কেন, তোগাদের পুত্র, পৌজ, গ্রপৌন্তাদি বংশ-সন্ভ, তগণ 
বাহাতৈ কর্তব্য পথ না ভুলে তাহার বিধি ব্যবস্থ। করিয়া রাখি 
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যাইবে; তবে তোমর! জননী জন্মভূমির খণ হইতে অব্যাহতি 
পাইবে) নচেং খণদায়ে তোমরা উদ্ধণ অধঃ চতুর্দিপ পুরুষ লইয়| 
অনভ্তকাল অনস্তগ্তরকের কমি হইয়! থাকিবে) আহা হইতে আর 

উদ্ধারের আশ! থাকিবে না। পু 

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য পরিহার করণে প্রতিজ্ঞ] 

করার কালে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমরা পরাধীন 

জাতি; আমাদের নিজের তাদবশ ক্ষমতা বল নাই। স্বাধীন 

জাতিরা রাজার নহায়ে সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারেন? কিন্ত 
আমাদিগকে একমাত্র দেহ-রাজ্যের রাজা মনের সহায়ে এবং 

মনের বলে সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে হইবে; অত্তএর্ব মনের 

দৃঢ়তা সম্পাদনই দর্বাগ্রে প্রয়োজন । মনের দৃঁ়তা সম্পাদন 
করিতে হইলে মাধারণের গ্রতি লক্ষ্য করিয়া! সকলের মুখাপেক্ষী 

হইয়| কার্ধ্য করিলে চলিবে না। আমর! কি সকল কার্ষ্যে ক- 

লের মুখাপেক্ষী হইয়া চলি? তাহাত চলি না, চিত্তের যখন যাহ? 
একাগ্রতা হয়, তখন তাহাই ত করি। ধিনি কাম-সেবী, তিনি 
যখন কামোপহত-চিত্ত হন। তখন কি তিনি সংস্বভাব এবং সাধু 

ব্যজির কার্ধের প্রতি এবং লোকালয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাম- 
সেবায় নিবৃত্ত হন? যিনি দ[তা) দীন দরিদ্র ও অক্ষম দেখিলে 

ধাহার হৃদয় দয়ায় মুঞ্ধ হয়, তিনি কি তাহার আত্মীয় স্বজন বা 

প্রতিবেশীর কপণ স্বভাবের ও ধন রক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিয়! দান 

করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? আমরা যখন গুতাগুভ কোন 

কার্ধ্যেই হৃদয়ের কান্তিকতা ত্যাগ করিতে পারি না; তখন 
যাহা সং, সাধু ও মহ্োপকারী নন্কল্প তাহ! পরের মুখাপেক্ষী 
হট কেন করিব? কেহ প্রতিজ্ঞা করিতেছে না, অতএব আমি 
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করিৰ না) কেহ প্রতিজ্ঞ কবিয়! ভঙ্গ করিল, অতএব আমিগ্ 

তন করিতে গারি ;,এরূপ ধারণা করা কখনই কর্তব্য নহে। জননী 

জন্মভূমির হিতার্থে বিদেশী ভ্রব্য বর্জীনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে 
হইলে স্বার্থ ও বিলাদীতাক্টে পরিত্যগ করিতে হইবে 7 স্থার্থ 

ও বিলাসীত। পরিত্যাগ হৃূর্ধল হৃদয়ের কার্য নছে। অতএব 

সকলের হুদয়ই এককালে বলবান, হইয়। উঠিবে, সকলেই একই 

সময়ে স্বার্থ এবং বিলাদীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে, ইহ! 
ধারণা করাই সঙ্গত। ধাহার জয়ে মনুষ্যত্ব আছে, ধাহার হৃদয় 

দেশের জন্য কাদিতেছে, যিনি মাতৃপুজা করিতে অভিলাধী, 

তাহার অস্তের যুখাপেক্ষী হইয়! কার্য কর। উচিত নয়। তীহার 
কর্তব্য যে, তিনি সমস্ত বাধা, সমস্ত বিদ্বঃ সমস্ত বিপদৃকে তুচ্ছ 

জ্ঞান করিয়া এবং অন্তের মুখাপেক্ষী, না হইয়া একই 
বিদেশী দ্রব্য বর্জনে এবং তাহার ব্যবহারকারী ব্যক্তির সহ 

ামাঞ্জিক ব। ব্যবসায়িক সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করণে দৃচ প্রতিজ্ঞ 

ইইবেন। তাহার সাধু সঙ্কর, সাধু চেষ্টা ও সাধু উদ্দেশ্য দেখিয়া 

অনেকে তাঁহার স্টায় কাঁধ্য করিবেন। তখন তাহার সংশরবে 
ও বাধা-বাধকতায় অনেক ছূর্বল হাদয়ও বলবান, হইষে, অনেক 
অসাধুও সাধু হইয়া উঠিবেন। যথা__ 

| সাধুসঙ্গপরিমঙ্গাৎ অসাধুরপি সাধুত|। 

অগঙ্গামপি গঙ্গ। স্তাৎ গল্গায়াং পতিতং পয়ঃ1 

বাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিক্েন, তাহাবা যেন ভীষের জ্ঞায় দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন। তাহা হইলে ধর্ম এবং তগবান্ ফাক 
হারা রক্ষিত হইবেন । মহারধী ভীম্ম যখন পাগুবদিগের প্র 
ধারী মাত্ুকেই বিলাশ করিবার জন্ত বৈস্বাস্তর নাফিপ কি 
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ছিলেন। তখন ভারত-যুদ্ধ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবেন না বণিয়া ভীমেব 

ঘে গ্রতিজ্ঞ ছিল সেই প্রতিজ্ঞ! রক্ষ! করিবার, জন্য একমাত্র ভীম 

বক্ষ: প্রমারণপূর্ববর সশস্ত্র দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রতিজ্ঞা পালন- 

রূপ গরমধর্্কে রুক্ষা। করার জন্ত মহামতি ভীম জীরনকেও তুচ্ছ 

জান করিয়াছিলেন বলিয়। ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন 

অথব। ধর্ম-রক্ষাকারীর অনিষ্ট সাধনে অমোঘ বৈষ্ণবান্ত্ও অপারগ 

হইয্াছিল। অতএব আমর! বদি জননী জন্মভূমির উন্নতি বাধনায 

ও তাহার ছুর্দশ। নিবারণ উদ্দেশ্টে তাহার খণ হইতে মুক্তি গাই- 

বার জন্য সমস্ত স্বার্থ ও বিলাপীতাকে বলিদান দিয়া, ন্েহ, মঙ্ণতা, 

ভালবাসা তৃলিয়া কেধল কর্তব্য জ্ঞানে নিগ্ধ নিজ মনের বলে বিদেশী 

ব্য বর্জলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকি, তাহা হইলে অবস্তই ভগবান্ আমা- 

দ্বিগকে রক্ষ। করিবেন, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই হইবে। 

প্রতিজ্ঞাকারীর দঙ্গে কেহ যোগ না৷ দিলেও তিনি তাহাতে 

জক্ষেপ না করিয়। আমরণ নিকত প্রতিজ্ঞা অচল অটল ভাবো স্ব 

রূপ্লিবেন, তবে তাহার আদর্শে মাজ হউক, দশদিন পরে হুউ$). 

আবপ্তই,অনেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেন এবং তৎকারণে জননী চগ্- 

ভুত্বর মছেঠাতার সাধিত হইবে। সৎপথের পথিক সহুপ| কেই, 

হয় না এবং সাধুদিগের স£পদেশ ও ক্রিযানুবর্তী তত্তৎকালে আঠি 

অন্ন ব্যক্তিকে দেখ' ধায়, কিন্ত যখন তাহার অকল হৃদয়ঙগম হ? 

তখন দলে, দুলে লোক তৎপথের পথিক হুইয়া তাহাকে ঈর্ঘ 

জ[সন গ্লিদানূ করিতে কুন্কিত হয় না। মহাপুরুষ বুদ্ধদেব, ঘিধু 

যী যহদ্দদ এবং প্রীত্রগৌরাঙ্গদেব ইহার জাজল্য প্রমাণ। 

,শ্গদ্মভূমির কল্যাণ মাধনে, মাতৃ-সন্মান রক্ষা' বিষয়ে বীররমণ 

না দন হৃদয়ে বল সঞ্চার করা সকলেরই করব 

খঃ 
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নিয়লিখিত দুইটি উপাথ্যানে তাহার কতক পরিচয় প্রাপ্ত 

হইবেন। * - 
কোন পশ্চিম দেশীয় রমণীফে অন্যে অরধানিত করে, গে 

হাক্ধীতে যাইঙ্্া দেখে পুল আহার করিতেছে, তখন দে পুব্রকে 

বলে, পুত্র ! তৃমিত সুখে আহার করিতেছ,তোঙ্ার মাতাকে অমুক 

ব্যক্তি অবমানিত করিয়াছে । পু তাহা শুনিবা মাত্র ক্রোধো- 

মত্ত হইপ্না আহার ত্যাগ করিয়া তরবারিহস্তে নির্গত হইয়! 

অবমানকারীর শিরশ্ছেদন করিল। পরে রাজদরবারে বিচার 

হইয়! তাহার প্রাপদণ্ডের আদেশ হইলে, ফাপসি'কাষ্ঠে উঠিবার 

গময় নে তাহার জননীকে দেখিতে চাহিল। ব্ধননী তখন উপ 

স্থিত হইয়! দেখিল, পু রোদন করিতেছে, জননী পুত্রের মরণে 

হঃথিত না হইয়া পুত্রকে ধাক্কার দিয়া বঞ্মিল, পুজ ! তোমার জন- 

নীকে যে অবমান করিয়াছে, তাহাকে মারিয়া তুমি মরিতেছ, 
ইহাতে তোমার ছুঃখের বিষয় কি? তোমাকে ধিক্, যে তুমি 

মরিতে কাতর হইতেছ! পুত বীর জৰনীর বীরোচিত বাক্য শুনিয়। 

রোদন পরিত্যাগ করিয়া বলিল, মাতঃ! আমি তোমার স্থাঁয় 

বীরবালার গর্ভে যখন জন্থিয়াছি, তখন কি মৃতূচর অন্য কাতর 
হই? আমি যে তোমার অবমানকারীকে মারিয়। মরিতেছি ইহা 

আমার পরম আনন্দের বিষয়, কেবল তোঘার চরণ ন! দেখিয়া 

পছে মরিতে হয়, এজন রোদন করিতেছিলাষ। অডঃপর মাতৃন্বয় 

উচ্চারণ করিতে করিতে মহর্ধে পুত্র প্রাণত্য।গ করিল। জননী 
পুতের মৃত্যু ধচক্ষে দেখিয়া ও ব্যাথত ন1 হুইয়। গৃহে গন কর্িল। 

ৃঁ কষ জাপান যুদ্ধে মংবাদ-পত্রের নংবাদে “অনেকেই অবগত 

আছেন, কেম জাপান-র্ণীর একমা্র বীর পুত ছিল, জাগ]নের 
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রাজবিণান অনুনারে জননী-বর্তমানে এক মাত্র পুর যৃদ্ধ- 

ক্ষেত্রে যাওয়া নিষেধ । বীর জননী দেখিলেন, শর কার্ষো 

ৰীব পুত্র যাইতে পারিতেছে না, তাহার জীবনের জন্ত দেশের 

কল্য,ণে বাঁধ! পড়িতেছে, ইহা চিনি মহা করিতে গারিলেন জা। 

দেশের মলের জন্য তাহার হৃদয় টদ্বেল হইল, শ্বদশের হিন্তের 

প্রতিবন্ধক রূপ নিজ জীবন মার রক্ষা না কবিয়! স্বইচ্ছ য় জীৰন 

বিসর্জান করিলেন ; এবং লিপি দ্বার! পুলকে জানাইয়। গেলেন 

যে, পুত্র! তোমার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমনের অস্তবায় আমার অকি- 

ঞিংকর জীবন আমি পরিত্যাগ করিয়া তোমার যুদ্ধ-গমনের, 
দ্বার উনুক্ত করিয়৷ দিলাম। তুমি এক্ষণে প্রাণপণে দেশের 

সেবায় নিযুক্ত থাক, এনং দেশের হিতের জন যুদ-ক্ষেত্রে গমন, 

করিয়া দেশের যশোঁগৌরববৃদ্ধি করণে সর্বদা চে! কর এবং 

প্রাণ পরিত্যাগেও প্রস্তুত থাক | বীব পুল নীব জননীর যাঁকা 
রক্ষার্থে অবিলগ্থে সহ্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন । 

রমণী-হৃদযও বখন মাতৃপন্মান রক্ষা জন্য, জন্মদূমিব হিত্বেব' 

জন্য প্নেঘকে বিসর্জন দিতে পারে, জীবনকে তুচ্ছ জ্বীন করিতে 
পাবে, তখন 'আম 1 কি শ্ত্রীগণের অধম? আমব1 কি রাজা 

হরিশ্চ্ত্র, মান্ধাতা, রামন্রয়, ভীঘ্ব। ভীম, অর্জুন, বিক্রমািত্য, 
মহারাণা প্রতাপ প্রভৃতি নীর-পুত্র-প্রদৰিনী বীর জননী তাঁরত- 
মাতার গর্ভশ্রাব পুজ যে, জননী জন্মভূমির কল্যাণ কামনায় মা- 

সম্মান রক্ষার জন্ত প্রাণের পরিবর্তে সামান্ত স্বার্থ ও বিলাসীতাকে 

ত্যাগ করিতে পারিব না? স্বদেশের ছিতের জন্য, মাতাকে পুজা 

করিবার জন্তঃ দেশবাসী ভ্রাতা গগিনীগণের দুঃখ দুর করিবার, 
জন্য ধেকোন কার্য যে কোন প্রতি কর! আবশ্যক? তাথ 
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ঘান্যে করুক আরু নাই করুক, আমি করিব। জন্যে প্রতিজ্ঞা 

রক্ষ। না করিলেও আঁমি রক্ষা করিব । “মস্ত্রের,সাধন কিন্বা! শরীর 
পতন” এই,মহামস্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমাকে জাতি মধ্যে একক, 
মমাজ মধ্যে একক, দেশ মধ্যে একক, এমন কি জগংমধ্যে 

একক হইতে হইলেও কখনও আপন এ্রতিজ্ঞ। ভূলিক না; 

আঁপন কর্তব্য ত্যাগ করিব না। মাতৃ-পুজার জন্য, মাতৃ"সম্মান 

রক্ষার জন্য, মাতার গৌরব বুদ্ধির জন্য, দেহ, মন, প্রাণ নমর্গণ 

করিবই করিব; এইরুপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়। কর্তব্য। “জানামি 

ধর্মুং ন ঢ মে প্রবৃত্তিং। জানামাধর্্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। তয় 

্ধীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথ নিযুক্তোহন্মি তথা করোমি ॥” এই 

মহৎ বাকা ন্মরণ করিয়। মাতৃভক্তিবশে, ন্বাহা জ্ঞান শুন্য হইয়া, 

মনের একাগ্রতা নিজে হিতাহিত ল/ভালাভের প্রতি লক্ষ্য না 

রাখিয়া যদি আমরা মাতৃভূমির উন্নতি-কল্ে কাঁধ্যক্ষেত্রে অবতরণ 

করিতে পারি, তবে জগন্মাতা মহামায়ার আনদময়ী মূর্তি হৃদয়ে 

দেখিতে পাইব, জননী জন্মভূমির ভালবাসা হৃদয়ে অনুভব করিতে | 

পারিব, তাহার আ শীর্ধাদে হৃদয় আনন্দময় হইয়1*উঠিবে। বাহিক 

টিটকারী, উপহাস, লাহ্বনা, তারণ! প্রভৃতি কোন কষ্ট যন্ত্রণা 

আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন আমর! 
অনায়াসে জননী জন্মভূমিকে উচ্চ আসনে বগাইতে পারিবঃ 

তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 

দান-ধর্ম |. 
দাম-্ধর্মু সংসারীর একটি উৎকৃষ্ট ধর্মা। কিন্তু দান,কর , 

মকল মংসারীর আন্ত নহে। অবস্থার উন্নতি ব্যতিরেকে দান" 
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ধর্মে আচরণ কর! বড়ই কঠিন। দান কাধ্য স্বভাব & প্রবৃত্তির 
উপর অনেকট! নির্ভর করে; ধাহার স্বভাব দয়ালু, তিনিদান ন। 

করিয়া থাকিতে পারেন না। আবার ধাহ!র দান কণুর্য্য প্রবৃত্তি 

আছে, তিনিও দান কার্ষ্যে সতত আস্থা প্রকাশ করিয়। থ।কেন। 

কেহ বা প্রত্যুপকার আশায়, বা পুণ্য সঞ্চয় বামনায়, কিন্বা নিজ 

যশ ব| গৌরব বুদ্ধি আশঙ্কায় দান করেন। আবার কেহ'বা 

নিজের অনিচ্ছায়, অন্য কর্তৃক আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়। বিশ্ব! গৃহী- 
তাকে অবজ্ঞ। করিয়া দণ্ড অহঙ্কার সহ কটুক্তি করিয়! অকালে 

অপাত্রে দান করেন। 

তিন প্রার দান শাস্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে, যথা গীতা ১৭ অঃ 

দাতব্যমিতি যদ্াানং দীণতেহন্ণকারিণে। 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সান্তিকং স্মৃতম,॥ ২৭ 

যন্ত, প্রত্যপকারাথং ফলমুদ্দিস্ত বা পুনঃ | 

দীরতে চ গরিরিষ্টং তদ্দানং রাজমং ম্মৃতম,॥ ২১ 
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। 

অনত্কতমবজ্ঞাতং হত্তামস্মুদাজৃতম্ ॥ ২২ 

অতএব দেখা যাইতেছে থে? যাহাতে গ্রত্যুপকারের আশা বা 

আকাঁজ্গা নাই, এবং সময় ও পত্র বিবেচন! করিয়া যে দান কর। 

যায়, তাহাই সাত্বিক দান। ঠিন্দুদিগের ধে দান ধর্ম, তাহা 

এই সাত্বিক দান; তত্ঠিন্ন অনারূপ দানের তাহারা পক্ষপাতী 

নহে। তবে রাজস দানমধ্যে পুণ্য সঞ্চয় কামনায় অনেকে দি 

করেন বটে, কিন্তু নাম, যশ। গৌরব বৃদ্ধি বাসনা করিয়া বা গ্রতাৎ 

. গকারের আশা করিয়া কেহই দান করিতে প্রয়াসী ছিঞ্েন না। 

তামদ দান হিন্দুদিগের ছিল না বলিলেই ছয়। অধুনা 'কি হিল 
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কি মুগলমান, কি, অনয রা সকলেরই রাজসিক দানের প্রতি 

অধিক আগ্রহ হয়াছে ) এবং সময়ে সময়ে আা্সিক দানেরও 

অভিনয় হইয়া! থাকে। হিন্দু দগের তামদ দান একুকালে 

নিষিদ্ধ কারণ তামন দ/নে দাতার স্বর্গ না হইয়। নরক হয়। 

দান-ধর্মন সর্ধ্বোৎকষ্ট ধর্ম, তাহাতে আর সন্দেছ নাই । কেন না, 

বন্ম'দয়া হহতে উৎপন্ন হয় । যথা-_ 

দয়ারামু্ণতে ধর্ধঃ মত্যে ধন্মঃ প্রব্ততে। 

ক্ষমারাং স্থাপিতো ধর্দু লোভে ধর্ম বিনগ্ততি ॥ 

দান ধন্মের গ্রধ।ন উপকরণ দয়া, শ্রদ্ধা ব তক্তি, এ তিনের 

অভাব হইলে কেহই সাত্বিক ভাবে দন করিতে পারেন না। যখন 

দয়া হইতে ধর্শের উৎপত্তি, তথন দয়ার ক্লাধ্য যে দান, তাহাই 

সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম) ইহা খ্বীকার করিতেই হইবে। আগাত্রে দান 

'যখন শাস্ত্রনাষদ্ধ, তখন দানকাঁলে পাত্রাপা্ম বিবিচনা। করা 

অত্যন্ত আবন্তক। হিন্দু দের যে মাত্বিক দান। তাহার পাত্রা- 

পাত্র বিবেচনা করা বিশেষ কষ্টশাধ্য নহে । কেননা, দয়া, শ্রদ্ধা, 

ও ভক্তি এই তিনটি যখন দানের উপকরণ, তখন॥ আর অন্তরূপ 

বিশেষ বিবেচনার প্রযোদ্গন নাই । যথা,যাহাকে দেখিয়া 

"মুখে আইসে কৃুষ্খন।ম। মেই মে জানিবে মন্বভের প্রধান ॥” 

তক্ভিতত্বের এই মহা,বাক্য।ট স্মরণ করিলে বুঝা যাইবে ষেঃদানের 

সময়ে যাহাকে দেখিলে দাতার হৃদয়ে দয়া, শ্রদ্ধ। বা 'তক্তির সঞ্চার 

হইবে, তাহাকেই দানের সুপার বলিয়। বিবেচনা করিতে হইবে। 

পুর্বে গ্রতিগ্রহ-ঝরণে যাহার! অধিকারী বলিয়া নিণীত ছিল না; 

তাহারা প্রততিগ্রহ করিত না, অর্থাৎ ধাহারা বু শিষা- শাখাকে 

বেদাধ্যয়ন করাইতেন, এবং আহা্ধ্য' দান করিতেন। তাহাদের 
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বদি তদ্যয় নির্বাহের কোন পথ নাথাকিত, তবে কাহারাই অন- 

ন্লোপায় হইয়া প্রতিগ্রহ করিতেন। কিংবা যাহারা অক্ষম আতুর 

এবং যাহারা ধর্মানুমোদিত তৈক্ষ্যতয্য আম গ্রহণ করিতেন, তীহা- 

রাই প্ররোক্জনানুরূপ প্রতিগ্রহ করিতেন। অপাত্রে দ্রান যেমন 

নরকার্থ পাপ, অনধিকারী হইয়া! গ্রতিগ্রহ কর। তদপেক্ষ। ঘোব 

নরকোৎপাদক পাপ। এক্জন্ত গ্রাতিগ্রহকারী লোকও কম ছিলী। 
এ সম্বন্ধে ননদ্বীপন্থ মহাপগ্ডিত রামনাথ তর্কনাচল্পতি যাচাকে 

লোকে বুন রামনাখ বলিত, তাহার গল্পটি অতীব মনোহাবী ।, 

তটাচার্যা মহাশয় বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন, শিষ্য৪গুলীকে 

বেদ এবং বিবিধ শান্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন কিন্তু কখনও কাহার 

নিকট যাচঞা করিতেন না এবং অকারণ দান গ্রহণ করিতেন, 

না। তিনি অতি দীনভাবে কাল যাপন করিতেন। তাহা 

সংগার-াত্র। নির্ববাহের উপায় যৎ সামান্য নিফকর ভূমি ছিল, ছু 

চারিটা তেতুল গাছ এবং যং সামান্ত কদলী বৃক্ষ ছিল। নবদ্বীপ 
ধিপতি মহারাজ! কৃষ্ণচন্ত্র, তাহার পাগ্ডত্য এবং দীন ভাবে 
কাল যাপনের 'বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়। তাহাকে দর্শন বাসনায় এক 

দিল তাহার টোলে গিয়। উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন' 

তিনি শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইতেছেন। ব্রাঙ্ষণ এতদুং 

একাগ্রচিত্তে অধায়ন করাইতেছেন যে, ভূপতি সঙ্গুথে দণ্ডারমাণ 

খাকিণেও তিনি তাহ! অনুধাব্ন করিতে পারেন নাই। কিয়ং- 

কাল পরে ছাত্রদের মধ্যে একজন রাজাকে চিনিতে পারিয়! ভটা- 

া্্য মহাশয়কে রাজাগমন বার্তা 'জানাইলে, তির রাজাকে কু; 
মন্দা অভ্যর্ন! করিলে রাজা উপবিষ্ট হইলে পরল্পর কূশগ 

বার্তা জিষ্ঞসা! ইত্যাদি স্াতাগ্চক পরিচয়ের পর, রাজ তাহাকে 
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বলেন, আমি গুনিয়াছি, আপনার মংসার-যাত্র। অতি কষ্টে নির্ব্বাহ 

হয়। [ভ্তঞ্সাপনি কি জন্ত রাজনরকারে তাহ] জ্ঞাপন করেন 

ন।? পণ্ডিত বলিলেন, আমার ত কোন কষ্টই লাই, জমী হইতে ষে 

ধান্ত পাই, কাহাতে অশ্নের। অভাব হয় না, কদলী বৃক্ষ হইতে 

কদলীপত্র উৎপন্ন হয়, তাহাতে অন্য পাত্রের প্রয়োজন হয় না। 

কদলী বৃক্ষের ময় সময়ে কদলী এবং শ্েতুল বৃক্ষে যে তেঁতুল 

হর, তাহাই অযম্নব্যগন হয়ঃ কখন কখন কদদলীর অভাবে ব্রাক্মণী 

ঠেতুল পত্রের অস্ প্রস্তত করেন, তাহাই ব্যঞ্জন রূপে ব্যবহার 

করিয়া বিনা কষ্টে হর্ষপহকারে দিন যাপন করি। আমার ত 

কোন কষ্ট নাই, আমার জীবন ধারণের উপযোগী যথেষ্ট মামগ্রী 

ঈশ্বর আমাকে দিয়াছেন। আমি কখন ক্ষুধিত হইয়] বা উপবাঁমে 

কালযাপন করি না, আপনি যদি ক্র কথ। শুনিয়া! থাকেন 

তাহা! অসত্য ভিন্ন সত্য নহে। তৎ্পরে মহারাজ তাহাকে 

ভূণম্পন্তি এবং অর্থাদি প্রদান করিতে চাছিলেও। তিনি তাহা 

. প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছ: করেন নাই। পরে মহারাঁজ ভট্টাচার্য্য 

মহাশয়ের বান্ষনীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে কিছু অপঙ্কারাদি 

দিবার প্রস্তাব করিলে, তিনি ব্রাহ্মণের অনুমতি জিন গ্রহণ করিতে 

পারেন ন৷ বলিয়। ব্রঙ্গণের নিকট অনুমতি চাহেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ 

্রাঙ্মনীকে বপেন, খ্বধিপত্বীদ্দিগের শঙ্খই উত্তম আভরণ, ততভিন্ 
অন্য আভরণ তাহাদের ব্যবহার্য নহে, স্বর্ণাদিতে অহঙ্কার উৎপন্ন 

কবে, এজন্য পতিত্রতা সাধবী ব্রাঙ্ধীণীর তাহা কখনই গ্রহণ বা 

ব্যবহার কর! উচিত নয়। অতএব আমি তোমাকে রাজার নিকট 

.আভরণ গ্রহণে অনুমতি দিতৈ পারি ন!। ব্রাহ্মণের অনুমতি 

প্রাপ্ত না হওয়ায় ব্রঙ্গণীও রাজার ইচ্ছা দফলা করিতে গারিলেন, 



১৪২ সংসার-ধর্মা ও বিধয় কর্ম । 
সপ - পালি 

না। রাগ ত্রাঙ্মণ ও বাঙ্গণীকে প্রণাম করিয়া ধন্তবাদ দিয় স্ 
ধনে রাজধানীতে কিরিয়। গেলেন। রি রা 

এক্ষণে তাদুশ বাঙ্মণ কয় জন পাওয়া ধায়। যে লোভ ধর্থের 

বি্বাত?, দেই লোতের বশবর্তী হইয়া এক্ষণে অধিকাংশ লোকই 
ছল দ্বারা আপন।কে দানের পাত্র সাঁজাইয়া, গ্রতিগ্রহ নামনায় 
ব্রমণ করত দাতাকে বঞ্চিত করিতেছেন। এখন, যিনি কখনও 

টোলে পদার্পণ করেন নাই বা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন নাই) 

তিনি দুই একটি সংস্কৃত শ্লোক অভ্যাম করিয়া আপনাকে অধ্য।- 

পক বলিয়া এবং যাহার তিন পুরুষে টোল নাই, তিনি তাহার. 

টোল থাকা ও শতাধিক ছান্জ অধায়ন করার কথ বলিয়া 

লোকের ভ্রম জন্নাইয়া দান গ্রহণ করিতেছেন। কেহবা পিত 

বর্তমানে পিতৃহীন সাদিয়া, কাহারও ব| কন্যা না থাকা সন্বও 

.কন্যাদায়গ্রস্থ বলিয়া কেহ ব। গোবধ্পরায়শ্চিত্ত, কেহ তীর্থ- 
যারার অসংকলান ইত্যা্ি নানারূপ মিধা। ভাগ করিয়া দান গ্রহ-' 
পার্থ পরিভ্রণণ করত দাতাঁকে বঞ্চিত করিতেছেন। এবং অনেক : 

স্থলে দাতা সতর্কতা অবলগ্ধন করায় প্রকৃত অভাবী এবং দানের 

উপযুক্ত পাত্রেরুদান প্রাপ্তির বাধা ঘটাইতেছেন। এই সকল 
কারণে প্রত দান ধর্ম আচরণের বাধা বিশ্ব উপস্থিত হইয়াছে 

বটে; কিন্তু ধাচাদের হ্থদয়ে প্ররুত দয়া, প্নেহ ব। ভক্তি আছে, ' 

তাহারা যতদূর পারেন সতর্ক হইয়া দান ধন্দ আচরণ করিবেন। . 
ভগ ব্যক্তিকে ভরমগ্রধুক্ত দান করায় কোন অধর্ম নাই, কিন্ত 

দানের উপযুক্ত পাত্রকে ক্ষমত! সত্বে দান না করা -নিতাত্ত অধ 
শর কার্ষা। | এ 

নিজের আয় ব্য বিবেচন! করিয়াই দান কাধ্য করিতে | 
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হইবে। কখনই নিজের আয় অতিক্রম করিয়া দান কর] কর্তব্য 

নহে। যদিও পূর্বে রাজ হরিশ্ন্দ্র, রাজ মরুত্ত, দৈত্যরাজ 

বলি, দাতা কর্ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অতি দান ক্রিয়া যশ, গৌরব 

ও স্বর্গ লাভ,করিয্নাছেন) , কিন্তু এক্ষণকার কালধর্থে, যদি কেহ 

দান করিয়] ছুর্দশ! প্রাপ্ত হন, তবে তাহাকে নির্বোধ বলিয়। 

সকলে উপহাদ করে, এবং দৈন্যাবস্থ! ঘটিলে কেহ তাহার সম্মান 

করে না, কিংবা কেহ কোন উপকার বা প্রত্যুপকার করিতে 

ইচ্ছুক হয় না। তাহার শেষ জীবন অতি কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে। 
অতএব দ।ন কার্ষ্যেও নিজের আয় ব্যয় বিবেচনা করিয়া উদ্বত্ত 

অর্থের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ পরিমাণ ব্যয় করিবার 

নিয়ম কর। উচিত। 

সংমার ধর্মের যাহ! যাহ] কর্তব্য তাহ।, এক প্রকার উল্লেখ 

করা হইয়াছে, ব্রক্গচর্যয ও গাহগ্য ধর্খেরও কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া” 

' হইহাছ্ছে কিন্তু বানপ্রস্থ ও মন্ন্যাস এই ছুই আশ্রমের কথ উল্লেখ 

করাহয় নাই। তাহ। উল্লেখ কর আবশ্ঠু? বিবেচিত হইতেছে । 

বানপ্রস্থ ধম্ম | 
বানপ্রস্থ ধর্শের নিয়ম ছিল, মন্ৃষ্ের যৌবন কাল অতীত 

হইলে, পৃত্রের প্রতি বিষয়-বিভব এবং সংপার ভার অর্পণ করিয়া 

বনে গমন করত খধাঁধি-কৃত্তি অবলম্বনে ফল-মুলাদি ভক্ষণপূর্ধ্বক 

তপন্তা করিয্বা। শরীর ও মন পরিগুদি করত ঈশ্বরোপানন| 

করাকে বানগ্রস্থ-ধর্মচরণ বলে। পঞ্টীপত বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত 

হইলে বাসগ্স্থ-ধর্মাচরণের ক্কান নির্ণীত আছে। 



১৪৪ সসার-ধন্ম ও বিষয় কন্ম। 
এপাশ পি পিসি স্পপসপ৮২ - 

৮-০স্প ৯৮ পপি শীশ্বাশীীিটিটিশীট তশ শশা তি পতশস্টিশীশাত 

পৃর্বে ধ্ষিগণ বান বাঁস করিতেন) বানগ্রসথ ধর্মাবল্বী জনগণ 

সাহাদের নিকট অবস্থানপূর্বক ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তপো- 

নিরত থাকিতেন।” এক্ষণে আর তাদৃশ ভাবে বানগ্রস্থ ধম্ম 
আচরিত্ হইতে পারে না) যেহেতু এক্ষণে লোকে "হিত কারক 

বি তপন্থীর অতাব্ হইয়। পড়িয়াছে, তপোবন বলিয়। আর বোন 

ৰন নাই। তবে মনুষোর বয়ঃক্রম বেশী হইলে, সাংসারিক সুখ 

দুঃখ বর্জন করিয়! ধর্মালোচন] করা একাস্ত কর্তব্য । সংসারে 

থাকিলে কোন ক্রমে সংমা:রর স্েহ, মায়া, ভালবাসা, বিষয়- 

লিগ্ণা প্রভৃতি হইতে চিত্তকে অন্য পথে লওয়া যায় না, এইজন্য 

সংসার-পরিত্যাগরূপ বানপ্রস্থ ধর্শের স্থষ্টি হইয়াছে। যদিও 

পুরাকালের ন্যায় বানপ্রস্থ ধশ্মাচরণ এক্ষণে মানবের সাধ্যায়ন্ত 

নহে) তত্রাচ যাহাতে সংারের আশক্তি কমিয়া যায়তাহার উপায় 

»বিধান কর! নিতাস্ত কর্তবা। এই জন্য এক্ষণে সংসার ত্যাগ 

করিয়া হয় তীর্থ স্থলে বাস করিয়া) ন] হয় কোন মঠ ৰা ধর্মীলয়ে 

আশ্রয় গহণ করিয়া, কিংবা ক্ষমতায় কুলাইলে দেবালয় প্রত্তিষ্ঠ 

করিয়া নিয়ত দেব-প্রাঙ্গণে অবস্থিতিপূর্বক অতিথি অভ্যাগতের 
সেবা পুজা বা পর্ম-পুস্তকাদির আলোচন৷ দ্বারা দিন যাপন বরা 

কর্তব্য। এরূপে চিন্তকে সংসার হইতে নিবৃত্তি করিয়। ভগৰৎচিন্তায় 

গারোপিত করিতে পারিলে বানপ্রস্থ ধর্ম আচরণ টি পারে। 
(অহ সে 

সন্্যাস ধম্ম্ম। 
সন্ন্যাস অর্থাৎ যোগাচরণ ধর্ম অতি কষ্টকর, এবং তাহ। আচ" 

রগ রুর| লবুচিত্ত মানবের 'নিতাস্ত অসাধ্য বিবেচনায়, পূর্বতন 

. খহিধাণ, কলিতে সাদ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বখা 



সংসাঁর-ধন্ম ও বিষয় কর্ম । ১৪৫ 

অশ্বমেধ-গবারন্ধ-মন্গ্যাস-পলপৈতৃকঃ। 

.ছেবরেণ স্ুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জিতঃ॥ 

খধিগণ যখন দেখিলেন। কলির মান্র দৈব-শক্তিহীন। 

অসহিফু। ক্লোভী, লঘু চিন্ত এবং কাম মেবী, তখন এ সকল 

কার্যের কোন কার্ষা তাহার! প্রকৃত উদ্দেস্টে সম্পন্ন করিতে 

পারিবে না। যেহেতু, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধ। করার উপযুক্ত বল- 

' বীর্য তাহাদের নাই। গোমেধে গো হনন করিয়া পুনর্জাবন 

দানের ক্ষমত] হইবে না, অধিকন্তু গোমাংস ভক্ষণে লোত-পরত্ত 

. হইয়া! কালাকাল হেতু হেতু বিবেচনা না করিয়া গোবংশ 

নির্ঘংশ করিয়। জগতের মহানিষ্ট সম্পাদন করিবে। সন্ন্যাস, 

অর্থাৎ কর্মত্যাগ করিয়া দেহে পরমাত্মীকে দর্শন ক্ষমতা) সর্ব 

জীবে সমদর্শিতা, নিরহঙ্কার, লাভালাভ) জয়াজয়, স্বতিনিন্না) 
মানাবমান, হর্যবিষাদ, বিষ্টাচন্বন প্রভৃতি সমস্ত এক ভাবিয়! 

* কঠোর যোগ সাধনপূর্বক মন্্যাসধন্ম পালন করা 

' কধনই মানবের সাধ্য হইবে না। গলপৈতৃক, অর্থাৎ নাংস 

দ্বারা পিতৃশ্রান্ধ করিতে হইলে লোভী মানবের দুম্মাঁত বশতঃ 

হিংসা বৃত্তির প্রাধান্ত ঘটন। হইয়া! জীবকুল, নির্মল হইয়া! 

যাইবে । 'দেঁবরেণ সুতোৎপত্তিঃ* অর্থাৎ পূর্বে বংশ রক্ষার ভন্ত 

জো্ঠ ভাডৃজায়! অকামতঃ দেবরে সঙ্গত হইতেন) এবং দেব্রও 

কেবল ভ্রাতবংশ রক্ষা করিবার জন্য, কাম ভাবে পরিগ্রহ না 

করিয়া কেবল ধর্ম ভাবে. জ্যেষ্ঠের পতীতে উপগত হই- 

তেন। কৰিতে এ. প্রথ। প্রবর্তিত হইলে, কামাসক্ত মানব ইন্দরিয়- 
,উরিত্বার্থের একটি গ্রধান..উপায় বিবেচন! করিয়া ছলনাপুৰ্বক 

কার্ণে-। অকারণে ধখন তখন জো ভ্রাতজায়ায় উপগত 
রঙ 

১৩. 



১৪৬ সংসার-ধশ্ন ও বিষয় কর্ম । 

হইত এবং স্ত্রীগণও দেবরের প্রেমে আদক্ত হইয়া পড়িত, তখন 

সংসারের শান্তি রক্ষা! বা সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা কখনই মস্তব- 

গর হইত না। 'মৃহানুভব খধিগণ এ নকল কারণে উপরোজ্ধ 

পাঁচটি, কার্ধ্যই কলিতে নিষেধ করিয়া গিক্জাছেন।। 

সন্যান কলিতে নিষিদ্ধ হইলেও, যখন ভগবান দেখিলেন, 

যে প্রকৃত প্রস্তাবে লোক সকল বানপ্রস্থ ধর্ম আচরণ করিতে 

পারিতেছে না এবং কলিতে সন্ন্যানও বিধি-বহির্গত হুইয়'ছে। 
বিশেষ মানবর দেহ ও মন দুর্বল হইয়াছে) কঠোর যোগ-ধন্ম 

আচরণ তাহাদের জনায়ত্ত, অতএব তাহাদের উদ্ধারের পথ রুদ্ধ 

গ্রায়। তখন তিনি স্বয়ং (অথবা! তাহার অংশ বা শক্কি দ্বার) 

শ্রীপ্লীগৌরাঙ্গদেব নিমাই মিশ্র রূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া, তি 

সনন্যান অবলম্বন, মংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের উপাদন! 
ও পুক্জার্চনাদির দ্বারা পরম ভক্তি আশ্রয় করিয়া উদ্ধারের উপায় 

মিদ্ধীরণপূর্বক ভক্তি-মার্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অভিনব মনসা: 
সের ও তৈক্ষযচর্ধোর পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার যাৃশ' 

উদ্দার মত,' এবং তিনি যেরূপ রমণী-অসংসর্গতা পূর্বক দেব! 
পূজা প্রস্তুতিতে তক. মার্গের উৎকর্ষতা মাধনের উপদেশ দিয়া 

ছেন, তাহা অতীব মনো মুগ্চকর ও বিষয়-বৈরাগ্যের এবং 

ঈশ্বর-মানিধোর প্র উপায়; তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ 
নাই। কিন্তুআজ কাল তন্মার্গাবলন্বী অধিকাংশ বৈষবংণের 

চপ্রব্রহীনতা অর্থাৎ রমণী-সংসর্গ এবং বিষয়-লিপ্স! গ্রভৃতি কাণে 

এ রূপ মৎপথে এবং সাধু বৈষব গণের প্রতি লোকের শ্র্থা হা 

পাইতেছে_। পরন্ত সাহার চিত্ত নির্মল এবং ঈর্বর-তক্তিতে প্রে 

পূর্থ, তিনি এ গকল পথিকের র্াচারের প্রতি লক্ষ্য দা করি 



সংসার-ধর্মা ও বিষয় কন্ম । ১৪৭ 
পপ পাপী 

_. স্পা শাবি 

পণ প্রদর্শক প্ীীভগবান. গৌরাঁজ দেবের উদ্দেশ্টা এবং ক্রিরা 

লক্ষ্য করিয়। ওন্মার্গে গমনপূর্্বক ঈশ্বর-সেবায় মনোনিবেশ কবি- 

বেন। সংসারে অনাসক্ত-চিত্ত মানবের এ পথ আশ্রয় কব! 

একাস্ত কর্তবঃ। ) রর 

সংনার-বর্ম নির্বাহা্থ এবং সংসারী মানবের ষে সকল 

কার্য করা উচিত, তাহা এক প্রক্কার মোটামুটি উল্লেখ কৰা 

হইয়াছে কিন্তু কুল-ন্্ীগণের কর্তব্য কায সম্বন্ধে কতক পরিচয় 
দেওয়৷ আবহ্ঠক হইতেছে । 

স্ত্রীর কর্তব্য কর্থ। 
ত্রীর কর্তব্য বলিলে, সংদারী পুরুষগণের যে সকল কার্য 

কর্তব্য বলিয়া নিাঁত হইয়াছে, স্ত্রীগণেরও দেশ কাল গাত্র 
অনুমারে সেই মকল কার্ধ্য, বা কার্য. বিবেচনায় সাধ্যায়ত্ত ও 
'করণীয় কার্য্যগুলি সম্পন্ন করা কর্তব্য । স্ত্রীগণের প্রধান্ 

কর্তব্য এই যে, তাহার বুদ্ধ শ্বশুর খাগুড়ী মাতা! 

পিত। প্রভৃতির পরিচর্যা ও সেবার কার্য * সর্দবাস্তঃকরণে 

বিশেষ ভক্তি মহকাঁরে যত্-পূর্ববক নির্বাহ করাইবেন বা 
করিবেন। . স্বামীকে গুরুর স্ঠায় জ্ঞান করিয়া সর্ধদ। মিষ্টালাপ 

তাহার চিত্ত সন্তোষ করিয়া তাহার মুখ-ম্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি 

রাখিব আস্তরিক যত়ের সহিত তাহার পরিচর্যা করিবেন এবং 

মেবাদি করাইবেন। নিজের মনে কোন গ্রকার অসন্তোষ ব। 

দুখের সঞ্চার হইলে তাহা গতির আহারের পূর্বে কনই 
তশহাকে জানাইবেন, না বা জীনিতে দিবেন না । পুজনকন্ত। 



১৪৮ সংসার-ধর্ম ও বিষয় কর্ম | 

বালক বালিকা শিশু প্রভৃতির ধথ! সময়ে যথা নিয়মে আহার 

পানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং তাহাদের শখীরেব প্রতি 

সর্বদা যখ রাখিবেন। 

্্ীপ্গণের কর্তৃব্য ষে, পরিবারস্থ কাহারও পীড়া হইলে তাহার 
শুশীষায় সর্ধদ] নিযুক্ত থাকিবেন। ওঁষধ ও গথ্যা্দি যথ] সময়ে 
যথা শিগনমে মেধন করাইবেন। শিশু বৃদ্ধ বা রোদ্-জিনের সেনা 

উশ্দব| যাহ! নিজে সরবরাহ করিতে পারিবেন, তাহ! নিতাই 

করিবেন। নিজের ক্ষমতায় কুলাইলে কখনই দাস-দাসীয় উপর 
নির্ভর করিবেন না। কেননা, দাস-দ্রাসীর1 কেবল স্বার্থের জগ্ই . 

কাঁ্য সম্পন্ন করে) তাহাদের আন্তরিক অরদ্ধী বা যত্ব নাই। আস্ত- 

রিক শ্রদ্ধা যত্ব নাই বলিয়া, ও সকল দায়ীত্ব কার্ধ্যে তাহাদিগকে ৷ 
নিয়োগ কর। অনুচিত 

স্ত্রী মুদুতার মাকর হইলেও সকল কার্ধ্যে তাহার মৃদু ,হওয়া 
উচিত নয়। দ্বাস দামী/ এবং বাঁক বালিকাদিগকে অগৎ 

, পথ হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য, সর্বদা তাহাদের উপর তীক্ষ 

দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগর্ক শাঁদনে রাখিতে হইবে । দাঁদ-দাসীকে 

ঝৌধিক শাসন এবং বালক বালিকা যদ্দি মৌখিক শান গ্রাহ 
ন| করে, তৰে যৎনামান্য কায়িক দওড-_অর্থাৎ চপটাঘাত। কর্ণ মর্দন 
প্রভৃতি শাসন-নীতি পরিচালন করিয়া সংগারের শ্বান্তি স্থাপন 

করিবেন; এবং সকলকে সৎগরথে নীত করিবেন। 

সংদার-তুক্ত অগ্ঠ স্ত্রীগণের সহ এবং প্রতিবাধিনী স্ত্রীগণের 

মহ সর্ধদ। সঙ্ভাব রঙ্ষ। করিয়া চলা, কথনও কাহার দিত ঝগড়া 

ৰা! কুন্দল ন! করাই স্ত্রীগণের একান্ত কর্তব্য। অন্ঠে যদি কট, , 

ফথা'্বলে তাহ। সহ কর! উচিত। এবং যাহা কোন ক্রম সহ 



সংসাঁর-ধর্মা ও বিষয় কর্ম । ১৪৯ 

করা যাইতে পারে না, এসং মহা করিলে সমাজ ব। সন্ম নের 

হানি জনক হয়) *তাহা লইয়া কুন্দল না করিয়! পতি বা শ্বপ্তর 

কিংব। দেবর প্রভৃতি অভিভাবকের দ্বার! তাহাকে শাধন করা- 

ইতে চেষ্ট। কগ্পাই কর্তব্য । , কিন্ত নিজে কোন প্রগন্ভ তা* আচ- 
বণ কর] উচিত নহে। 

_ কুল্্ীমণের কর্তবা যে, তাহার। কোন আঞগোদ প্রমোদে উন্মা 

চটবেন না) এবং কোঁন কারণেই শ্্ী-ন্বভাবনুলভ লঙ্ভা্চে 

পরিত্যাগ করিবেন না। পতি-সহবাসভিন্ন স্ত্রীভুষণ লঙ্জী, কখ- 

সু কোন কারণে পরিত্যাজ্য নহে। পতি ভিন্ন সমবরসী 

পুকষকে প্রাতার ন্তার, বয়ঃ কনিষ্ঠকে পুভ্রির ন্ায় এবং বয়ো- 

ছোয্ঠকে পিত। কিংবা শশুরের ন্তায় অবলোকন করিবেন; এবং 

তাহাদের মছ কোন হেতুতে কথোপকথন রা কার্বানংশ্রবে ব্যব- 

ছার করিতে হইলে, তাহাদিগকে এভাবে দর্শন করিয়া ঠিক 

এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে,। পতি ভিন্ন অন্ত পুকধ এন কি 

ন্াতা, পিতা, পিতৃবা প্রভৃতির মহ কখন কোন ভাস্ত,বা কৌতুক- 

জনক কার্য্য করিবেন না। অপরের নিকট সর্দদ। গন্ঠীর ভাবে 

পরিদৃশ্মমান! হইবেন। কোন পুরুষকে হান্ত-কৌতুক বা পরিহাম- 
করণে উপ্ভত দেখিলে তখনই তাহার মংশ্রব ত্য।গ করিয়া স্থানা- 

স্তরে গমন স্ত্রীগণের একান্ত কর্তব্য । ন্ভগিনী-পতিঃ দেবর, নাতিও 

ঠাকুর-জাম|ই বাঁ নন্দাই, ঠাকুর দাদ। গ্রভৃতির সহ অনেকে হান্ত- 
কৌতুক করিয়া থাকেন এবং অনেক স্থলে কাম-রসোদদীপক 
কথ। বার্তাও হইয়া থাকে, একাধ্যে যোগ দান করা কিংবা 

এ" প্রকার কার্ধে পিপ্ত হওয়। কখনই সাঁবী স্ত্রাগংণর কতা 
হইতে গারে' না। পতি ভিন্ন অন্য ,কোন পুরুষের মহ এমন 



১৫৭ সংমার-ধর্্ম ও বিষয় কর্ম । 
সাপ শো শিসপীশিপীসিপী শী পিপসপপিশাশীশী পি ৯ 

কোন কথা কহা কখনই চি নহে। যাহাতে অন্তরে কামের 

উদ্রেক হর, কিংবা চিত্তের স্থিরতা নষ্ট হয়; এরূপ *কথেপকথন 

করিতে আরম্ত কপিল বা প্রবৃত্ত হইলে চঞ্চল চিন্তুকে বশে রাখ। 

কখনই*কাহারও সম্পূর্ন সাধ্যায়ত্ত হইরে না। অন্য্পুকষ হইচে 

কুল-ত্রীগণ) যত শ্বতন্ত্র থাকিবেন, যত অনংস্থষ্ট গাকিবেন, ততই 

তাহাদের মঙ্গলের কারণ হইবে। 

রী ও পুরুষ পরষ্পর দত ও অগ্নি কল্পিত হইয়াছে। 
অনেকে আ্ীকে অগ্নি এবং পুরুষকে ঘৃত কর্পনা করেন। অনেকে 

যুবতী স্ত্রাকে আগুণের থাপড়া বলিয়! গল্প বা উপহাস করেন।" 

কিন্ত মামার মতে স্ত্রাই ঘৃতথর্ূপা, পুরুবই 'সপ্রিস্বক্ূপ | মহা" 

মুনি চাণক্য পণ্ডিতও বণিয়্াছেন,__ 

দ্বতকুণ্তসমা,নাঁরী তপ্তাঙ্গ রসমঃ পুমান্। 

তম্মাৎ ঘ্বৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈরত্র স্থাপর়েদ্বুধ! ॥ 

মোহেতু মগ্রি হইতে দ্বৃতকে বদ্ষা করাই সর্বদা প্রয়োধন। 

কেননা ঘ্বতে অগ্রিমংযোগ হই ঘৃতই গিয়া ধায়, 

অগ্রির প্রাবপ্য বৃদ্ধি হয়। ভ্ত্রা পর-পুরুষে আাশক্ত। হইলে স্ত্রাই 

অতি নিন্দতা' ও দুণাহ্ত হয়েন। পুরুষেধ তাথশ নিন্দা ৭ 

লজ্জ| হয় না। অতএব ত্ৃত-ন্বরূপা সত্রীগ-ণর থাত্রে গর্পুরুষ 

রূপ অগির উত্তাপ যাহাতে আদৌ লাগিতে না পারেঃ তজ্জন্ত 

সর্ধবদ। সচেষ্ট এবং সতকক থাকা! স্ত্রীগণের একান্ত কতব্য। 

সততা রক্ষা কর। স্ত্রাগণের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কর্তব্য. 

সতী স্ত্রীর কিদ্ধপ অমানুষিক শুক্তি। অনীম তেজ? তাহা হিপ 

শাস্ত্রে গ্রমাণ দিতে ' আদর অভাব নাই, অত্র পত্ধী অবরুদ্ধ, 

সভা, মাবিঞ্রা, দময়ন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রাণের, চবি 



সংসার-ধর্ম ও ব্ষিয় করা৷ ১৫১ 

সমালোচনা করিলেহ সকলে তাহা অনুধাবন করিতে পারি- 

বেন। স্্রীটলাকের স্বাধীনতা! গ্রহণ কোন কালেই কর্তব্য নহে। 
কেননা, তীক্ষধার ইক্ষুপত্রের ক্ষেত্রকেও গৌ মকল হহতে রক্ষা। 

কদিতে হইবে) এবং দৃঢ়রূপে বেড়াদারা ক্ষেত্রকে আবদ্ধ 
করিতে হইবে; নচেখ ইক্ষু সকল কোনক্র-ম রক্ষা 

হইবে না। ইক্ষুনত্রের ধারে গোডিহ্বা কত্তিত হইবে এবং ক্ষেত্র- 

স্বামী কর্তৃ্ণ গ্রহারিত হইতে হইবে, অতএব গে ধকল ইক্ষু 

ভক্ষণ রিবে না), ইহা বিবেচনা করিলে চলিবে না। তেমনি 

পরস্ত্রীগমনে ক আক্রমণ আইন দ্বারা দণ্ডত ইহত হইবে, বা 

সমাজে নিন্দনীয় হইতে হছবে, অতএব কেহ পরত্থাগমন করিবে 

নাবা আক্রমণ করিবে ন।) ইহা কখনই বণ্চেনা কর। উচিত 

নয়। দুর[মদ ইন্দ্র বৃত্ত বশাভুত রাখা সহজ-ম।ধ) নহে। 

মাতা ভগ্বা হাহ ত| চ শযায়!ং নৈব গৃহ্াতি। 

বণব।ন্ হল্জি এুযমো বিগ্যাংমমপি কর্ষাতি ॥ 

এই বাক্যের দ্বার। গ্রতীএঘন হইবে পুরুষে স্তীসহ সংশ্রব, 

হওরাই নিতান্ত দে|ধণীয়। এই জন্য হিনু-মন্পরদায় এবং 

মুনলমান সম্প্রদায় (হই স্রীাধীমতার শক্ষগাভা নহে। 

অবারাধ-প্রথ নিতান্ত শিন্দনীয় বলিঘ্। খংঞকাল আনেকেই 

শ্রা-্বাধানতার পক্ষণাি ইইঞ্জাছেণ, |কপ্ধ পাঠক ভাবিয়া 

দেখুন, সমস্ত শান্ত্র-পুরাণ আলোচনা করুন হিন্দু স্ত্রাগণ কি 

কখন অবরুদ্ধ ছিল? প্রমো ঈগানুধাবে, মনেই সকল স্থানে 

অর্থাং তপোবনে, ,তীর্ঘকেত্ে, জলাশয়ে এমন কি রাঁজমভারও 

*গমনাগমন কাঁরযাছেন, পান্র-সুরণ, 'ইতিহাসাদিতে ,ইহার 
অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।, আজও পল্লীগ্রামে যাইয়া 



১৫২ সংসার-্ধন্ম ও বিষয় বর্ম । 
শি শিট শাশশীীেশিশ্িশিীত্পিত শি শী বিটি শি 

দেখুন) ত্রাণ রণ কাধযা্বরোধে এবাটী ওবাটী, জণাশয়ে মাঠে মাঠে 

পরিভ্রমণ করিতেছেন। মধ্যে মুদলমান-গণের রাঙ্গত্বকালে, 

কোন কোন রাজশক্তি-দম্পন্ন পুরুষ, ক্ষত্রিয় প্রন্থতি রূপ-লাবণ।- 

বতী স্ত্রীিগের সুন্দররূপ দর্শনে বিম্হিত হইয়া, ৮ বলপৃব্বঞ 
স্মীহরণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়া, মাধারণের নয়ন- 

গোচরে পরিভ্রমণ-প্রথা রহিত হইয়া কতকট1 অবরোধ-ভাব 
প্রবর্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু অবরোধ হিন্দুদিগেব কখন ছিলি 

না এবং মাধুশ্বভাব হিন্দ্ুমণ কঠোরতম অবরোধের পক্গপাঠিও 

নহেন | কেন ন। ধর্ম চর্ষো গঙ্গ,লানে এবং তীথনদ্রমণে পুরুষ- 

সহায়ে অনেকানেক হিন্দু মহিলাগণ পরিভ্রমণ করিয়। বেড়া- 

ইতেছেন, তাহাতে কেহ আপত্তি করেন না বাঁ বাধ| দেন না। 

পরস্ত আজকালকার স্তায়' একের স্ত্রী মন্য পুরুষের মহ্ স্বাধীন- 

ভাবে গাড়ী চড়িয়া বেড়ান, থিয়েটার দেখা, মার্বম দেখা, এই 

সকল কদর্য্য রীতি কখন ছিল না। .. 

কেহ কেহ ,হয়ত বলিলেন, মাজকাল শিক্ষার্তণে স্ত্রীদিগের 
চরিত্র উন্নত হইয়াছে, তাহ।র। কি ইতর ভাবের আলোচনা 

করিতে পারেন % হইতে পারে, স্থলবিশেষে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় 

দলের কিয়দংশে চরিত্র উন্নত হইয়াছে, এবং যাহাদের চরিত্র 

উন্নত, তাহারা, নীতি-বিরুত্বকার্ষ্য প্রবৃত্ত হইবেন কেন কিন্তু 

পূর্বেই দেখান হইয়াছে; মাতা, ভগিনী, দুহিত প্রভৃতির মহও 

যখন একত্র বাম অকর্তবা) মন্মথ যখন প্রবল হইয়। উঠে, 

তখন মহাজ্ঞানীও অন্ডিভূতি হন। ,বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপোবল- 

সম্পন্ন' জিতেন্ত্রিয় খষি, মহেম্ত্রের স্ঠায় উচ্চ এবং পুগ্য দেবত1, ' 

চক্জের*ন্তায় শাস্তস্বভব' লোকপাল প্রভৃতি দেব ও খধি নকল 



সংসার- ধর্শ ও বিষয় রি! | ১৫৩ 

গখন মং ংসষ্ট দোষে কলক্ষিত হইয়াছেন! ; তখন ন সামা বিদযা- 

ৃদ্ধি-সম্পন্ন মগনব যে সুবিধা ও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াও ্ি 

থাকিতে গারিবে, ইহা নিতান্ত অসস্ভব।  * 

আজকাল অনেক গণা মান্ত বংশের মধ্যে আগম্যাগমনের 

প্রবদ্দ শুনিতে পাওয়া যাঁয়। যে ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য 

জাতিগণের আদর্শে লোক স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইতেছে, 

সেই ইংরেজ দমাজে +১০1৮7% ব্যভিচার দোষ উল্লেখে কত 
বিবাহ-বন্ধন ছিন্নের মোকদ্দম] হইতেছে, তাহাত সকলেই 
দেখিতেছেন বা শুনিতেছেন। যদি পরম্পর স্বাধীনভাবে 

মনের ভাব ব্যক্ত করিবার স্থুযোগ হয়, এবং ক্রমিক একত্র 

বাগ গল্প গুজব প্রভৃতিতে পরল্পরের ভালবাসা আকরধিত হয়, 

তখন যে কাম।ভিলাষ চরিতার্থ করিতে *কেহ ক্ষান্ত থাকিবেন, 

হা অসম্ভব। স্ত্রী্দগের আস্তরিকভাৰ কিরূপ, তাহ! প্রকৃত 

এভাবে জ্ঞাত হওয়া বড়ই সুঞ্ঠিন। কিন্তু নুন্দরী যুবতী 

স্বা দেখিলে তাহাতে উপগত হইতে বাঁননা করেন না, এরূপ 

পুরুষ এক্ষণে আছে কিনা মন্দেহ। দমগুণ দ্বার ইন্জিয়কে বশে 

রাখিতে অনেকে চেষ্টিত থাকেন বটে; কিন্তু মনে ইস্হা হইবে 

দা, এরূপ শম গুগাবলম্বী মানব এক্ষণে অতি বিরল। স্ত্রীদিগের 
পক্ষে শান্ত যাহ। উল্লেখ আছে, তাহাতে তাহাদের কাম-বাননা 

পুরুষ অপেক্ষা অষ্টপ্তণ অধিক | ঘথা, চাণঝ্য শ্লোক 

আহারদ্বিগুণাঃ স্ত্রনাং বুদ্ধিস্ত/সাং চতু'ণাঃ। 

য় গুণ্যে ব্যবসায়াশ্চ কামশ্চাইগুণাঃ স্ৃতাঃ। 

* সহজ কথায় বলে_নারীর বুক ফাটে তমুখ ফুটে না। 
শ্রীগণ মুনের, ভার . মুখে সহসা প্রকাশ, করিতে পারে , ন| 



১৫৪ সংসার-ধর্্ম ও বিষয় কর্ম । 
সী, ০ শিতিপটি শিনপীহি 

এই ধৈর্যাগুণ বা লজ্জাতয় তাহাদের অনেকের আছে । পুরুষ- 

দিগের এরূপ ধৈর্যাগ্তণ বা লঙ্জাতয় নিতান্ত কৃম বলিয়। তাহারা 

মনের ভাব মুখে প্রঞ্ধাশ করিয়া ফেলে। 

্রী-স্বাধীনতা! যে সমাজের মন্গলকুর নহে, তাছা সম্ভবতঃ 
অনেকেই স্বীকার কর্তিবেন। স্ত্রী-স্বাধীনতারও বিশেষ কোন 
প্রয়োজন দেখা যায় না। যেহেতু, স্ত্রীগণ বাল্যে পিতামাতার, 

যৌবনে স্বামীর, এবং বার্ধাক্যে পুত্রের অধীনে থাকিবেন। এই যে 
চিরক্রমাগত নিয়ম, ইহ। স্ত্রীদিগের পক্ষে কোনন্ধূপ অসুবিধা 

ব। কষ্টের কারণ নহে। 

স্রীগণের ধর্ম বিষয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখ! কর্তব্য। যাহার 

চিত্তে ধর্মতাব সর্বদ। জাগরূক থাকে, তিনি কোনরূপ পথ 

হন না, এবং তিনি পাৃতিত্রত্য ধর্মও অতি পবিত্রন্পে আচরণ 
করিতে পারেন। ধর্মাকাজ্ষা ব্যতিরেকে কোন শিক্ষা বা সূমাজ- 
নীতিতে তাদৃশরূপে আাচরিত হইতে পারে না। একারণ আর্য] 
,খবিগণ বালিকাকাল হইতে যাহাতে স্ত্ীদিগের মনে ধর্মভাব প্রবল 
হয়, তাহারই উদ্দোস্তে বছতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনায়াম-গিদধ ব্রতাদির 

সষ্টি করিয়াছেন,*এবং সাবিত্রীব্রত প্রভৃতি পাতিত্রত্য ধর্মের অতি 
উজ্জ্বল ও লৌকিক প্রতিত।-পথ প্রদর্শক ক্কতিপয় ব্রত এবং ক্রিয়া 
কলাপের স্থঙ্গন ও প্রচলন করিয়! গিয়াছেন ! এ সকল ব্রতনিয়- 

মাদি আচরণে অন্তঃকরণে ধর্মতাব প্রবল হওয়ায় হিন্দু-স্ত্রীগণের 

ব্-চেষ্টাতেই আজও হিন্দুর ক্রিয়া-কলাগ অক্ষ রহিয়াছে। 
হিনু-সত্রীগণের একান্ত কর্তব্য ষে, তাহার! পূর্ব পূর্ব আচার 

ন। সু; ব্রত, ধর্ম প্রভৃতি পূর্ণাল্লোচন! করিয়াঁ মনকে সর্বদ। 
ধর্মপথে নীত করিবেনু। তাহারা কখনই, বিলামিঘী হুইবেন 

পপি পি সী 



সংসার-ধশ্ম ও বিষয় কর্ধ্মী। ১৫৫ 

না। বিলাপিনী হইলেই ধর্মের পথ শিথিল লইয়া পড়ে, একা র* 

স্বামীর মনন্থ্টি ব) সমাজের সম্মান রক্ষাজন্ত বয়স ও ক্ষেত্র বিবে 

চনায় যাহা কিছু বিলাসের প্রয়োজন তাহাই*করিবে ; তন্ধ্যাতি 
রেকে নিল্গের নিজের মন হইতে বিলাপবাসনাকে একৰাণে 

দুর করিয়া দেওয়াই গাধবী ভ্ত্রীগণের সর্ববতোভাবে কর্তব্য। এ। 

্রন্থকারের লিখিত স্থশিলা ও নির্শলা নামক উপাখ্যানটি পা: 
' করিলে স্ত্রীগণের কর্তব্যাকর্তৃব্য বিষয়ে অনেক পরিমাণে জ্ঞাৎ 

হইতে পারিবেন । 

মংসাবী স্ত্রী-পুরুষগণের সত্যপথ আশ্রয় করিয়া চলা সক 

লেরই কর্তব্য। সত্য অতিক্রম করিয়া! মিথ্যা বাবার কর 

কখনই কাহারও কর্তব্য নহে। সত্যদ্বার! ধর্ম গ্রবস্তিত হয়। 

সত্যকে আশ্রপ় করিলে সকল ধর্ম শকল কর্ম যেরূপে সুচা 

রূপে, সম্পন্ন হয়, অন্ত কোন প্রকারে তাহা হইতে পারে না 

* ব্য, গাহস্থ, বানগ্রস্, সন্াস ও তৈক্ষ্্য্য কল ধর্ের। 

' মতাদ্বারা উৎকর্ষ সাধিত, হয়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, জমিদারী 

মহাজনী, চাকুরি গ্রভৃতি যে সকল জীবিকাঁ-নির্র্ধাহ-উপযো? 

বিষর্ঈ-কর্ম আছে তৎসযুদায়ে সত্য মুরক্ষিত হইলে অতিশ 

মঙ্গলদায়ক এবং উন্নতি-বিধাঘ়ক হয়। সত্য দ্বারা সক, 

কার্ধ্ে কিরূপে উপকার এবং উন্নতি ঘটে এবং মিথ্যা দ্বার 

ব্বাহাতে ক্ির্নপে অপকার, ও অবনতি ঘ্বটে, তাহার সবিশে 

ত্বাস্ত ও উদ্দাহরণ প্রমাণাদি বিষয়-কর্ণ-খণ্ডে লিখিত হইবে 
তদষ্টাত্তে সকলে অবগত হইতে পারিবেন। 

4 

ইতি প্রথম ধণ্ডে সংসারধর্রঃ সমাণঃ। 





অনঙ্গরজিণী। 
আপ পুনে শি ২০৬৯০ 
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কলিকাতা । 
২ নং গোয়াবাঁগান গ্রীট, ভিক্টেরিয়! প্রেস 

্রীকপ্জবিহ।রী দাঁস দ্বার! মুদ্রিত ও প্রক।শিত। 

১৩০৪। 





নাটোলিখিত ব্যক্তিগণ | 

পুরুষগণ । 

রাজা ( নির্বাধিত ) ছোট মহারাজের জোট ভ্রাতা। 

গুগুরিক ছোট মহারাজ। | 

অনঙ্ক মৃত রণবীরসিংহের জেষ্টপুত্র | 

অরবিন্দ বব কনিষ্টপুত্র। 

যাদব (নির্বাসিত) রাজার প্রধান 

অনুচর। 

চগ্ডসিংহ মল্ল। 

সন্তোষ জনৈক তাপসকুমার। 

গারিষদ ও অমাত্যগণ, পুরোহিতগণ, তপস্থী, খষি ও সন্নাসী- 

গণ, জনৈক বৃদ্ধ, ও মল্লগণ। 

সত্রীগণ। 
রঙ্গিণী (নির্বাসিত ) রাজার কন্তা! ৷ 

সরল! রাজ। পুগুরিকের কন্তা। 

ুল্পরা জনৈক তাঁপসকুমারী। 

ধধিপত়ীগণ) পাঁত্রীগণ, মহিলাগণ, অগ্পর1, সথী ও নর্তকীগণ। 





প্রথম গর্ভীষ্ক | 

অরবিন্দের বাঁটীর পার্খস্থ উদ্যান । 

অনঙ্গ উপঝিষ্ট। 

অনঙ্গ। আজীবন মনোবেদনা পেতেই কি আমার জন্ম! 

আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতে পারি, আমার জ্ঞানের উদয় হঃয়ে 

অবধি আঁমি এক মুহূর্তের জন্যও সুখী হই নাই, এক মুহূর্তের 

জন্যও নিশ্চিন্ত হই নাই। এ পৃথিবীতে মানবের যত প্রকার 

ছখ আছে, সকলি আঁমি পূর্ণ মাত্রায় পেয়েছি। শৈশবে মা বিন। 

মান্থষের কত অনঙ্গল, তা শৈশবেই আমি মাকে হারিয়েছি, তাকে 

ত'বেশ আমার স্মরণই হয় না। বাল্যকালে পিতার যন্ব বিন! 



২ অনঙ্গরজিনী। [ প্রথম 
৭৯ সিসি বট টপ উস সিইসি ইসি সিসির প সি নিভিি সি স্পেপাসিিসিশিাসতিিসিশি 

মানবের কত প্রকারে কত ক্ষতি, কত ক্লেশ, কত মনোবেদনা) 

তা বাল্যকালেই পিতা আমায় ত্যাগ ক'রে গিয়েছেন,_-এই 
লোকাকীর্ণ জগতে আমি একা, একান্তই এবক।! কি মনস্তাপ! 

পিতার মৃত্যুকালে ছোট মা জীবিত ছিলেন, তিনি আপন পুত্র 
অরবিক্টর নামে এ অতুল সম্পদ সকলি'লেখাইয়! লইলেন, আমার 
জন্য কেবল দশটি হাজার মাত্র টাকা রৃহিল,__ভালো, তাতে 

আমার দুঃখ নাই; ছু ভেয়ের সমভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ক্ঠত্তে 

বাবা যে মৃত্যুশধ্যায় আদেশ ক'রে গিয়েছেন, তার কি হইল? 

ধিক! ধার ধরে ধনী তাঁরই কথার অবহেলা! লোকে যদি 

লোকান্তর হ'তে ইহ জগণ্থ দেখিতে পান, আমার বাবা কি মনে 

ক*চ্চেন! অরবিন্দকে রাজধানীতে রেখে তার শিক্ষার কতই 

উপায় হ'ল, দে কত বিদ্যা উপার্জন ক'রে বাটা এল,আর 

আমি! আমার কিছুই“হ'ল না। এই ত আমার বিষম মনন্তাপ। 

অরবিন্দের কুকুরের রক্ষক, অরবিন্দের ঘোড়ার শিক্ষক, অ 

আমি দিনান্তে একমুষ্টি অনের অবিকানমী ! আমি কি তার কুকুর, , 

তার ঘোড়া অপেক্ষাও অধম? অনন্তকাল ধরে অসংখ্য মহাত্মা 

জীবন উৎসর্গ ক'রে যে বিদ্যামৃত সঞ্চয় করেছেন, আমি 

তারই ঘদ্দি আস্বাদন পেলে না তবে এ মন্ুষ্য জন্মই কেন? 

আমার এ অপেক্ষা মনস্তাপ আর কি আছে! সম্মুথে আর একটি 

আমার মহদ,খ উপস্থিত--এই যে আমার ভাইটি শিক্ষা শেষ 

করে বাটী এসেছে, দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসর 

হ'ল, দেখছি এর আকৃতিতে প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ প্রভেদ, এর 

প্রবৃত্তি গুলি বড় ভয্নানক )আমার বয়স'এইংকুড়ি বৎসর, এ 

আম! অপেক্ষা ছু বরের ছোট, কিন্তু এ বয়সেই এত শঠ, এত 



গর্ভাঙ্ক ] প্রথম অঙ্ক । ৩ 
এসসি তাসিসিস্পি্সি্্ স্মিিি 

কপট, এত দান্তিক, এত স্বার্থপর, এর পর না জানি কেমন হবে! 

ওঃ। যাবজ্জীবন এর অধীন হ'য়ে থাকা কি কষ্টকর! জ্যেষ্ঠ হ'য়ে 

কনিষ্ঠের অধীন হওয়াই ত মরণতুল্য__তাতে এই কনিষ্ঠ! এযে 

মরণের অধিক ! এমন ক'রে আমি কিছুতেই থা*কৃতে পাগ্র্ৰ 

না) আমাকে যদি দশটি হাজার টাকা ফেলে দেয়, আমি চির- 

জীবনের জন্য এস্থান হ'তে বিদায় হই ; তাও ত কতবার চাইলেম, 

কিছুতেই ত দের না__কেনই দেয় না? খিনি অন্তর্যামী তিনিই 
জানেন। কোটি কোটি টাকার ঈশ্বর হ'য়ে আমার ন্যায্য দশটি 

হাঁজার টাকা দিতে কাতর! ওঃ কি ত্র! 

( অরবিন্দের প্রবেশ |) 

অর্বিন্দ। কি ভাব্ছ? একটা কর্ন নিয়ে থাকলেও ত হয়, 

দিবানিশি ভেবে ভেবেই যে গেলে! কি ভাব বল দেখি? 

জনঙ্গ। কি যেভাবি, তা তোমায় কি ঝল্ব? হতভাগ্যের 

ভাবনার অভাব কি? *" 

অববিন্দ। তুমি হতভাগ্য? কার তুমি সৌভাগ্য দেখ্ছ? 

তুমি যে আমার হিংসাঁয় গ'লে গেলে ! 

অনঙ্গ। কি! আমি তোমার হিংসা করি! এমন কথ 

তুমি বল! 

অরবিন্দ । ইস্! ভারি যে রেগে উঠুলে, ও সববিক্রমে আমি 

কি ভয় করি? 

অনঙ্গ। ভাই, আর কাঁজ নাই-_আমি রাগী, আমি হিংসক, 

তোমার আমায় বাটীতে রেখে আর কাজ নাই, আমায় বিদায় 

দাও, আমি চিরকালের জন্য চলে যাই। 



৪ অনঙ্গরজিনী | [ প্রথম 
সপ ২ ৯ পিসি সস সস শি ৯৯৯ ৯৯ এসপি সপিসিলাসিি পিসি শিপ পপি 

অরবিন্দ। নিত্য প্র কথা! আচ্ছা যাও, যেখানে ইচ্ছা 
চ'লে যাও। ( গমনোনুখ ) 

অনঙ্গ। (পথরোধ করিয়া) আমাৰ গ্রাস আমায় দাও 
আমিযাই। 

অরবিন্দ। তোমার আবার প্রাগ্য কি? তুমি ত পথের 
ভিথারী | 

অনঙ্গ। কেন, নূতন গুন্লে না কি? আমার পিসদত্ 

সেই অকিঞ্চিংকর-- 
অরবিন্দ। «ওহো! সেই দশ হাজার টাঁকা ! ভারি ত টাকা, 

তার আবার কথা! সে কথা ত আমার মনেই ছিল না। | 
অনঙ্গ। যে পথের ভিখাঁরী তাঁর পক্ষে তাই অনেক, সেটি 

আমায় দীও, আমি যাই) 
অরবিন্দ। দিয়া "কি হবে? ও টাকা ত তোমার দু দিনে 

থরচ হ/য়ে যাবে, তার পর এসে ত আমারই স্বন্ধে পড়বে? 

অনর্গ। ছি! ছি! এখানে আমি আর আ”দ্ব না, তোমার ', 

সে চিন্তা নাই, টাকা ষদি খরচ হয়ে যাঁয়, আমার অতৃষ্টে যাঁ আছে 

তাই হবে; আমীর প্রাপ্য আমায় দাও, আমি চ”লে যাই। 

অরবিন্দ। আচ্ছা দেখা যাবে। 

অনঙ্গ । (অরবিনের হস্ত ধরিয়া) যাও কোথা? একটা 

শেষ ক'রে যাঁও। 

অরবিন্দ। কি, এত বড় স্পর্দা! যার অল্নে প্রতিপালিত, 

তাঁর গায়ে হাত! গণমূর্থ ! বর্ধর ! ইতর! 

অনঙ্গ। কি! .আমি ইতর”? আমি সেই রণবীরসিংহের 

তর, আমায় ইতর কে বলে? এত বড় কার সাধ্য? 



গর্ভাঙ্ক] প্রথম অঙ্ক । ৫ 
পাপী 

স্িিসিাসিসশিশিসিিসিিপিসিপীতিসিপিপীপিট 

অরবিন্দ। যদি রণবীরসিংহের পুত্র হতিদ্, তোর এমন 

ব্যবহার হত না। 

* অনঙ্গ। কিঁব্ল্ি? কিব্ল্লি? যদি রণবীরসিংহের পুত্র 

হ'তেম! 'ওহো! কুলাঙ্গার! এই তোমার 'বিদ্যাশিক্ষা ! আপ- 

নাকে আপাঁনি গালি দাও! কি ব'ল্ব, তুই আমার ভাই, নতুবা 

এই হস্তে তোর জিহ্বা উৎপাটন কণত্তেম, তা জানিস? 

ভৃত্য । (অগ্রসর হইয়া) আমি ছুজনেরই চাঁকর, দুজনেরই 

পাঁয়ে ধর্চি, ক্ষান্ত হঃন্। 

অনঙ্গ । (অর্বিন্দকে ছাড়িয়া) আমার গ্্ঠপ্য আমায় দাও, 

আমি জন্মের শোধ বিদায় হই। (অন্য দিকে চাহিয়া আপনা! 

আপনি) আমি সকলি সহ করি, কি আশ্চর্য, যা মুখে আসে 

তাই বলে! ৃ 
অরবিন্দ। (ভৃত্যকে) বল্, আমি শীপ্ুই দিব, আমি গোমূর্ধের 

' সংত্রর্টৰ থাণকৃতে চাই না। 
অনঙ্গ। আমি তাইণগেলেই মন্তষ্ট, ভোমার সঙ্গে আর 

আমার বিবাদের কাঁরণ কি? € প্রস্থান ) 

অরবিন্দ। তোমায় টাকা দিব! সেই আশাতেই থাক) 

তোমার যে সংহাঁরের চেষ্টায় রইলেম তার ভাব্ছ কি ৭ এত বড় 

স্পর্ধা" আমার উপর বিক্রম! মূর্খ ! ও বিক্রম ত বন্যশুকরেরও 

আছে, ওটা কি আবার দেখাবার বস্তু ? নতুবা আমরাই কি নাই! 

দেখ্ তুই, বুদ্ধিবলে তোকে কীটের স্ায় সংহার করি। (তৃত্যকে ) 

এখানে (ডিয়ে কি কচ্চিদ্? 

ভৃত্য। অধাজ্দে, ব'ল্তে *এসেছিলেম, রাজবাটার .পালোয়ান 



৬ অনঙ্গরলিনী। [ দ্বিতীয় 
পাত সি এপাশ সিসি টিসি সিএস পিসি পিপিপি পিসি িস্পিস্পিিসি স্পিন 

অরবিন্দ । যা, তাকে বৈটকখানায় বসা গে, আমি যাচ্চি। 

যত্তর করিস। 

ভৃত্য। যেআজে। ( প্রস্থান)" 

অরবিন্দ। এর যে বড় বুদ্ধি! আর একে রাখা নয়! 

(কিয়ৎক্ষণ পরে) শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই হয় নাই তবু বিদ্বান, 
দরিদ্র তবু সকলের প্রিয়, অক্ষম তবু দাসদামীগণ ওরই অনুগত, 

ওরই শুভাকাঙ্জী ; আমি ঘ| সন্মান পাই দে টা মৌখিক) -গুঢ় 
অনুরাগ-যা সারবস্ত_-তা ওই ভোগ করে) আপনার বাড়ীতে 

একপে কি থাকাযাঁয়? আবার আজ যা হ'ল তাতে আমর আসন 

ত একবারই লঘু হ'য়ে গেল; আর, এ অভুল ইশর্যোর একেশ্বর 
হয়েও ত আমার কিছু সুখ নাই! নাঃ, এ কগের কণ্টককে 

কিছুতেই আার রাখা হবে না_ছলে বলে কৌশলে, ঘেরূপে পাবি, 
উদ্ধার ক”র্বই। (নিক্ষান্ত) 

দ্বিতীয় গর্ভঙ্ক | 

অরবিন্দের নৈটকথানা। 

চণ্সিংহ আদান। অরবিন্দের প্রবেশ। 

চগডদিহ। ।গাতোখান) নমগ্ধার। 

অরবিন্দ। ( উপবেশন ) বস, বম, ভাল আছ? 

চণি-হ। ঘেমন রেখেছেন। ( উপবেশন ) 

অরবিনাঁ। নৃতন রাছসংসারের নৃতন সংবাদ কি হে? 

চসিংহ। নূতন শ কিছু নাই? সেই পুরাতন সংবাদই আছে। 
কনিষ্ঠ ছলে বলে রাজ্য অধিকার কণল্লে মহ্বরাজ দেশত্যাগ 

করে গিয়েছেন ? অন্তরত্ত তিন চারিজন রাজ্যের প্রধান প্রধাণ 



গর্ভাঙ্ক ] প্রথম অঙ্থী। ণ 
০৯ ৯ সস শ্পাস্পাস্াস্পাসিসিপাসি পিপি পি সিপাসিপি্ি সি উি শ্াসিস্পিস্পিি্াছি সিরাপ স্পা এ সি 

লোক তার সঙ্গে গিয়েছেন ; তাদের ব্যির আশয় নৃতন মহারাজের 

ভোগে এমনেছে। 

* অরবিনদ। আচ্ছা, রাজকুমারী রঙ্গিনী কি পিতার সঙ্গে 

গেছেন? 

চণ্ডসিংহ। আজ্ঞে না-নূতন মহারাঁজের কন্া সরলী যে 

তাকে প্রাণের অধিক ভাল বাঁসেন, শৈশব হ'তে দুজনে একত্রে 

লাঁ্গন” পালন হয়েছেন, এখন আর উভয়ে উভয়কে ছাড়তে 

পারেন না; রঙ্গিনী যদি পিতার অনুগামিনী হতেন, সরলাও সঙ্গে 
যেতেন, যেতে না দিলে প্রাণত্যাগ কন্তেন। জঙ্গিনী তাই বাড়ী- 
তেই আঁছেন, মহারাজ তাঁকে সরলার মতই দেখেন; আর ছুই 
ভগিনীতে বে ম্নেহ, তেসন কোথাও কখনো দেখি নাইি। 

অরবিন্দ। জ্ানকি, ছোষ্ঠ মহারাজ এখন কোথা আছেন ? 

চণ্সিংহ। শুন্ছি সশ্্রতি ভিনি তগোবানে আছেন, রাজ্যের 

। মান্যগণা অনেকে গুহত্যাগী হ'খে তার মন্গে জুটচেন, অনুচরের 

সথ্যা নিতা নিভ্যই বাডছে। তীর না কি তপোবনে পরম সুখে 

আছেন, সেগ! ত এ পোড়া স'সাঁরের দারুণ ভাবগা চিন্তা নাই" 

সত্যবুগে নোকে বেমন শোক দুখে পাগ তাগ কিছুই জান্ত 

না, পরম আনন্দে কাঁলবাপন করিত,-এ রাও না কি তপোবনে 

তেমনি আছেন। 

অন্বিদদ। আহ । সে যে অতি পবিত্র, অতি সুরমা স্থান, ইচ্ছা 

হয় একবার সেখানে যাই । আচ্ছা, আজ যে বড় এদিকে এলে? 
চগ্ডসিহু। কেন আমি ত চিরকালই আপনার দ্বারস্থ, 

আমার এখানেণআস্বার সময়*অসময় কি ?, 

* অরবিন্দ। অবগ্ঠ, অবশ্য, তবে কাল না কি কালীপুজা, 



৮ অনঙ্গরঙ্গিনী। [ দ্বিতীয় 
৯৮/১/৯সিিসিসিশিসিপপিস্পিসিসপস পিপিপি িসিস্পিসিিসিসসিিসি সিসি তি পিসি সি পিপি পিপিপি পিপিপি সরস 

কা”ল রাজবাড়ীতে মহা সমারোহ--অপরাহ্ণে কুস্তীর বড় ধুম, 
দেশ বিদেশ হতে মল্লদের আহ্বান.হয়েছে_কাঁ”ল তোমার বড়ই 

পরিশ্রম ; তাই জিজ্ঞাসা ক/চ্ছিলেম, এমন সময় যে এদিকে এলে, 

কিছু প্রয়োজন আছে নাকি? 
চগুসিংহ। আজ্ঞে, আছে বৈ বি) একটি নিবেদন আছে, 

| অনুমতি হয়'ত বলি। 

অরবিন্দ । বল। 

চগপসি'হ। শুন্লেম আপনার দাদা কাল ছদ্দবেশে গিয়ে 

আমার সঙ্গে লড়বেন, উনি ত সেদিনের বালক--ওর অন্ন- 

প্রাশনের দিন মহারাজের সঙ্গে আমি এ বাড়ীতে এসেছিলেম, বড় 
ধুমের কুস্তী হরেছিল, সে কুড়ি বংসরের কথা-_-গুর শরীরে কতই 
বল হয়েছে, এ বিদ্যা কহই শিথেছেন, দে আমার সঙ্গে লড়তে 

চান? আমি এ সনদারের চির-মন্ুগত, আমি সকল কন্ম ফেলে 

আপনাকে ব'ল্তে এলেন, তাকে ্গান্ত করুন। 

অববিন্দ| তাই ত, তাকে ক্ষান্তকরাই যে কঠিন। 

চণ্সিহ[ কিন্ততিণি গেলে একটা অনর্থপাত হবে--কাণ্ন 

আমার মানের দায়, নিরস্ত থাকতে পার্ব না-অপদস্থ ত হবেনই, , 
গুরুতর আঘাত লাগ্তেও পারে, তখন আপনি আমাকেই দোৌধী 

করবেন, আমার উভয় সঙ্কট, তাই আমার নিবদেন, 'তাকে 

ক্ষান্ত করুন। 

অরবিন্দ। তাইত, চণ্ডপিং, তুমি ভাল কথাই বল্চ, কিন্ত 
আমারও দেখছি উভয় সন্ঘট উপস্থিত; তিনি আমার ভোষ্ঠ, 

আমার মান্য, তাকে আমার উপদেশ দিয়া কি শাজে? তিনিই, 
বা আমার কথা শুন্বেন কেন? 



গরভাস্ক ] প্রথম অঙ্থ। ্ 
সিটি পাস শিপ পিস্টিিসপিসিপিসিাছি পিছ ৯ পাম্পি 

চওসিংহ। আপনি আমায় মাপ ক'র্বেন, আমি এস-সারৈর 

কিনা জানি? তিনি বয়সে আপনার কিছু বড় বটেন, কিন্ত 
কধর্ষ্যে ত 'ভগবীন্ আপনাকেই বড় করেছেন, আঁপনিই ত এ 

সংসারের একেশ্বর কর্তা, তিনি আপনার উপজীবী বই ত নন্) 

আপনি যর্দি নিবারণ করেন, তিনি অবশ্তই শুনবেন; 'আর এ 

কথা ত তাঁর হিতের জন্যই হচ্চে । 
..অরবিন্দ। চগ্ডসি, এতক্ষণ তোমাঁয় সকল কথা বলি নাই, 

কিন্ত তুমি আমার যথার্থ হিতৈষী, তোমার কাছে আমার কোনও 
কথা গোপন রাখা উচিত নয়। দেখ, উনি আমার অন্নে গ্রৃতি- 
_গাঁলিত, কিন্তু অমন অনিষ্টকারী আমার এ জগতে আর নাই; 
তবু আমি সর্বদা গুর হিতের চেষ্টায় থাকি,_-গুর যেমন স্বভাব 

উনি তেমনি করুন, আমার কর্তব্যের ক্রুটি আমি করব কেন? 
চগসি'হ। বটেই ত। | 

অরবিন্দ। উনি যে কাল রাজবাড়ী যাঁবেন, তা পূর্বেই আমি 
জান্তে পেরেছিলেম, কত'যে নিবাবণ করেছি, তা আর তোমায় 

কি জানাব, তাঁকে এ বিষয় আর কিছু ব,ল্ব না,*বল্লে ফল হবে 

, না, উনি একবার এক কাজ ক"র্ব ব'ল্লে,নিবারণ করে কার 

সাধ্য ? গুর আর একটি গুণ আছে, কারো একটু প্রশ সা শুন্লে 

হিংসাঁয় গলে যাঁন__- 

চণ্ডসিংহ। বড় অন্যায়। 

অরবিন্ব । কিসে তাঁর বড় হবেন সর্বদা এই চেষ্টায় থাকেন, 
এই দেখ আমি ছোট ভাই, কত মান্য করি, কত যত্ব করি, তা 
,আমি কিসে অপদস্থ হই, পদে*পদে এই চেষ্টা। 

চওসিংহ। 'এত দুর? 



সস 

১০ অনর্গরঙ্গিনী। [দ্বিতীয় 
৯িসস্সসসি সিসি সিসি সিসি 

অরবিন্দ। ঝল্ব কি চণ্ডসি”, আমায় এক দণ্ডের জন্তেও 

স্থথে থাকতে দেন না। কাল তোমার যা প্রাণ চায়, তাই ক'র, 

তোমার হাতে যদি ওঁর প্রাণ পর্যন্ত যায়, তাতেও তৌমার উপর 
আমার দুঃখ নাই। আর তোমার হিতের জন্যেও বলি, যদি তোমার 

হাতে অপদস্থ হয়ে বেঁচে ঘরে আসেন«তবে তোমার আর রক্ষা 
নাই, ছলে বলে কৌশলে তৌমায় বিনাশ কর্বেন তবে ছাঁড়বেন। 

চগ্ডসিংহ। বলেন কি? 

অরবিন্দ। কল্ব কি, চওসিং ও বয়সে অমন খল, অমন 

গৌয়ার ভারতত্বমে দুটি নাই; আমার ভাই, যা না বললে নয় 

শুধু তাই বল্লেম, গুর সব গুণ ঘদি বলি, তুমি অবাক হয়ে 
থাঁকবে, আমার লজ্জায় অধোবদন হবে, দু চক্ষে জল আন্বে। 

চণ্ডসি হ। ভাগ্যে এলেম! নতুবা ত এ নব কথা জান্তে , 

পাগন্তেম না; কখনো ৩ ঘুণাক্ষরেও শুনি নাই। 

অরবিন্দ। শুন্বে কি ক'রে? কারেও কি এ সব কথা বলি? 

তোঁমায় বড় ভাল বাসি, ঘরের লোক"মনে করি, তাই বল্লেম। 

চণ্ডসিংহ + কাঁ”ল উনি রাঁজবাড়ী গেলে জীবন্ত ফির্তে হচ্চে 

না, তা যদি হয়, এ ব্যবপায় জন্মের মত ছেড়ে দ্িব। এখন আমি 

বিদায় হই; ( গাতবো থান ) আপনার মঙ্গল হক, ভগবানের 

নিকট সর্বদা আমার এই প্রার্থন। 

অরবিন্দ। আচ্ছা, এখন এস,সব কথা যেন মনে থাকে, বেশ 

ক'রে খুসী ক'র্ব। 
চগ্ুসি হ। প্রতিপালনের ভারই ত আপনার । 

€নমন্া রপুর্ববকংপ্রস্থান ) 

অরবিন্দ। (পদচারণ করিতে করিতে ) যখন ইটসিদ্ধি হবার 

৯৮ সি সিট সিট পাস সিটি পিাসিসপিসিসাস্িি শী পীততী পাটি ২৯ ৯ সিসি পিসি পাজি 

* 



গর্ভাঙ্ক ] প্রথম অঙ্ক । ১১ 
সি পপিসিপিিসিিাসিপ্সি রি সপিিসিস্িউ সি সি প্িপিপসপিশি্পস্পিস্সি 

হয়, উপায় আপনা আপনি উপস্থিত হয়, চণ্সিংহ হতেই আমার 

ইষ্টনিদ্ধি ! এই জীবন্ত লৌহভীমের হাতে পরিত্রাণ পাওয়া কিছু 

কঠিন) আচ্ছা- ৃ 

উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞন্তথপায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ, 
ঙ 

ঘদিই নিস্তার পায়, "তবে! ইস্! আমি যে আজ আত্মহারা 

হেছি! নিস্তার পাপঞ্ণ পাবে, তাতে ভর কি? ব্যাপার ত ভাবি ! 

'একটা। কুকুরকে যদি ইচ্ছা! ক'ক্পেই মারা যায়, একটা মানুষকে 

পারা যায় না? মান্ুঘের জীবনেই মহিমা, জন্ম মৃত্যুর প্রণালী পণ্ড 

.পক্ষীর যা, মানুষের ও ত অবিকল তাই ! মাটির পদীপ যাতে নেবে 

ক্প্রনীপও তাতেই নেবে,_উভন্ব পক্ষেই এক কুৎকার! তার 

জন্ত এত চিন্ত।। আর দদি দুরূহ কার্ধযই উপস্থিত হর, তাতেই 

' বাকে পশ্চাৎপৰ ? 

ক ইঙ্ছিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ 

পর্নণ্চ নিয়।ভিমুখং প্রতীপয়েৎ? 

অধ্যবসায়ের বলে সকলেই গুরুতর কার্ধা সাধন ক'ত পারে, তাতে 

যদি বিদ্যাবল থাকে, তবে অতি দু্ধর কার্ধযও অতি নীরবেই 

নিষ্পন্ন হয়, আমি এমন ভাবে ইষ্টসাধন ক*র্ধ যে ঘুণাক্ষরেও 

কেহ টের পাবে না। সঙ্কল্প দিদ্ধির জগ্ত মানুষকে কামরূপী হ'তে 

হয়, আমার এ ব্রত যতদিন উদযাপন না হয় আমিও কামরূপ 

হ'লেম); দে দেখবে, আমি মন্ুয্য আকারে ইতস্ততঃ বিচর' 

ক"চ্চি, কিন্ত কখনো আমি আগুন হ'য়ে'তার শয়নঘরে লাগব 

কখনো বা বিধু হ"য়ে ছুবে মিশে থাকব, নিজ্জন পেলে অকম্মা 

ছুরী হয়ে তার বুকে প্রবেশ ক'র্ব, নিস্তার পাবে কতবার 



১২ অনঙ্গরজিনী। [দ্বিতীয় 
মি সি পিসি পিস 

আমার কার্ধ্য ত উদ্ধার হয়েইছে ! (নপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) কি 

বল্ছ? রাত্রি হয়েছে? আহারের সময় হয়েছে? চল যাচ্চি। 

(প্রস্থান), 
ভৃত্য । (অগ্রসর হইয়া) হা! কি শুন্লেম! আমার বুক যে 

কাপচে; আমি এ বংশের সেবা যে অনেক দিন ক"দ্েম, এরা যে 

কাজ ক'র্ব বলে তা যে কিছুতেই ছাড়ে না ! অনঙ্গ ! অনঙ্গ! তুমি 
যে আর নাই! বড় মা! আজ তুমি কোথা! তুমি প্রতিমুহূর্তে যার 
কল্যাণ কণন্তে, দেখ আজ তার *কি অকল্যাণ উপস্থিত! রণবীর-' 
সিংহ! তুমি আজ কোথা! তুমি যার মুখ দেখে প্রথম পুত্রবান্ 

হয়েছিলে, দেখ আজ তার কি দশা! যার জন্মদিনে কোটি টাকা ব্যয়, 

হয়েছিল, দেখ সে আজ আপনার ঘরে দীন হীন কাঙ্গালী! তাত 

তুমিই তাকে করেছ, তাতে আমার আক্ষেপ কি? কিন্ত আজে 

প্রবল শক্র তার প্রাণ অপহরণ ক'ত্তে কৃতসঙ্কন্ন? হায়! কৌশলে 

সর্বস্ব অপহরণ করেও সন্তষ্ট নয়, প্রাণটা আছে তাতেও ল্লসা ! 

বিকৃ! এ পাপসংসারে আর কি থা,কৃতে আছে! এপাপ অন্ন আর ' 
। কি থেতে আছে! এ থে নরকযন্ত্রণা হতেও বেশী! তা যাই হক 

আমার কথা পরে ভাব্ব, অনেক সময় আছে, এখন যাই, যার সর্ব" 
নাশ উপস্থিত তাকে সাবধান করি গে। আহা! সে যেপরম'" 

ধার্মিক, পরম উদার, দয়াবান্, বিনীত, তার এমন বিপদ !, হরি! 

তুমি রক্ষা কর, মধুক্থদন ! বিপত্তিকালে তুমিই নিস্তারকর্তা 
(প্রস্থান ) 

(সত 
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তৃতীয় গরভঙ্ক। 
রাঁজবাী_ক্লীলীবাড়ী। কালীপ্রতিমা। সগ্পথে রঙ্গভূমি। 

পুগুরীক, রঙ্গিনী, সরলা, পারিষদগণ উপরিষ্ট ৪ মন্লগণ। দর্শকবুন্দ। 

মল্ল। । আচ্ছন্ন তমালত্বকে শলিবৃক্ষ সম 

রক্গভূমে, চণ্ডসিংহ, আছ দাড়াইয়া! 

তব নাম শ্রবণে কুষ্ঠিত মল্লকুল, 

যেমন ভূজঙ্গবৃন্দ মহামন্্রবলে 

লৌহদগুতুল্য তব ও বাহুমগল 
ধর তুমি কত বল চাহি পরীর্দিতে। 

চওসিংহ।  এবান তুলনা কর লৌহদণড সঙ্গে ? 
লৌহে কিস্বা এ খা রে সমধিক 

দেখ দেখি,--এই ধর শর্তিব পরীক্ষা । 
(এক রে ওকে হস্ত দ্বারা 

এ... দ্বিধাকরণ ও মন্পহস্তে অর্পণ ) 

পারিষদগণ। সাবা”দ্! সাবাস্! 

পুণগুরীক। বীর বটে। 

চণ্ডসিংহ। হইল ত শক্তির পরীক্ষা? ঘরেন্যাও) 

যৌবনের কৌতুহল বড়ই প্রবল, 

কিন্তু তাহা চরিতার্থ প্রাণ দিয়া পণ 

বল কে করিতে চাঁয় ?--যাঁও, ঘরে যাঁও। 

মন্প। আদরে দিয়াছ তুমি বীর-উপহার, 
দয়া, ভাবি' ধর কিছু গ্রাতিদান তার। 

"(অন্য লৌহদপ্তকে দ্বিথ্ড করিয়া 
চওসিংহের হস্তে অর্পণ )। 
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চওসিংহ। বাহবা! বাহবা! 

দর্শকবুন্দ। আশ্র্য্য ! আশ্টর্য্য ! 

চণ্ডসিংহ। এস। 

( মন্লযুদ্ধ ) 
মল্ল। ( ভূপতিত ) 

গেলাম! আমি গেলাম! আঁধার! আধার! 

কত নক্ষত্র! ও! মল্ল নয়,দস্থ্য 

বৃদ্ধ। (জনতা হইতে সমীপবন্তী হইরা ) 
বাবা! ' 

মল্ল। হে আকাশ! অধোদিকে কেন আদিতেছ ? 

গ্রসিতে আমায় ? ওঃ! ওঃ ! গেলাম ! গেলাম! 

বৃদ্ধ। বাবা! বাবা! 'কি ব'ল্চ? 

মল্ল। উঁ-_ 

বুদ্ধ। (শ্বাস অনুভব করিয়া ) . 

হা! নাই যে! বিজয় নাই যে! বাঁবা! বাবা! 

জীব্ন-মন্দির মম করি” অন্ধকার 

অকন্্ৎ নিবিলে কি সুখের প্রদীপ ! 

বিজয়; বাবা! কথাক! হয়ি! হায়! 
মুখ দিয়া বাহিরিছে রুধিরের ধারা ! 

শিশুকালে কোলে লয়ে নিদ্রাগম কালে 

কুশী ক'রে মা তোমারি মুখে ছুপ্ধ দিলে 

ধারাটি যে এই রূপে বাহির হইত, 

এই রূপে মাথাটি যে টলিয় পড়িত!' 

(কোলে লই) 
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নিষ্পন্দ অধরপুট-_মুদিত নয়ন__ 

বাবা, তোর মুখ খানি সুন্দর কেমন ! 

আঁহা! বুঝি হইয়াছ ঘুমে অচেতন, 
অশ্রপাত অমঙ্গল করি কি কারণ! 

ঘুমাইতে ভাঁল বাস শৈশব অবধি, 
কাচা ঘুমে কখনই জাগিতে না পার, 
আকাজ্জা পুরিয়া! ঘুম হইবে যখন 
উন্মীলিত কৰিবে ত কমলনয়ন ? 

পুগুরীক। (জনেক পারিষদকে ) 

আর কেন? 

পারিষদ। ( অগ্রসর হইয়া ) 

স্থির হও, নুতন এ নয়, 
এছার সংসারপানে পিছন করিয়া 
অনন্ত নিয়তি পানে ফিরায়ে বদন 

কাঁল-পথে যে'পথিক করিছে প্রস্থান 
তার প্রতি বান্ধবের বিফল যতন। 

(পরিচারক্যুকে ইঙ্গিত) 

পরিচারক । বিফল বিলাপ, তাঁত, স্থির কর মতি, 
' সবার উপরে, দেখ, প্রবল নিয়তি 

যেতে দাও মানবের চরম আলয়ে। 

( শব লইবার উদ্যম ) 
বৃদ্ধ।, বাপের হৃদয় শূন্য করিয়। তনয় 

কেমর্নে লইতে চা, কেমন নির্দয় ! 

( বক্ষে শব লইয়া উ্থান) 
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আয়, বাবা, ঘরে যাই, এস বুকে করি, 

উৎকণ্ঠিতা মা তোমার ভাঁবিতেছে কত; 

যার ধন তাঁরে দিয়া খণে মুক্ত হই। 

(নিক্ষান্ত ) 

দর্শক। আহা! এ বৃদ্ধ বয়সে তৌমার কপালে এই ছিল! 

পারিষদ। (পরিচাঁরককে ) সঙ্গে সঙ্গে যাঁও। 

( পরিচারক বুদ্ধের পম্চাৎ পশ্চাং নিঙ্কান্ত) 

রঙ্গিনী। হায়! 

সরলা । দিদি, এ কি খেলা! ( চক্ষুঃমোচন ) 

চণ্নিংহ। অনেক মল্ল উপস্থিত আছ, কে অগ্রসর 

হবে হও) মহারাজ, বেহ যে অগ্রসর হয় না; তবে 

অনঙ্গ। (জনতা হইতে অগ্রসর হইয়া) চণ্ডসিং ! 
চগসিংহ। ইস্! আজ যে রঙ্গভূমিতে সাক্ষাৎ যঠী দেবীর ' 

 অঞিষ্ঠান। তারা! মা! ইচ্ছাময়ি! এবার কি তুমি শুদ্ধ বালকের 
র্তই ইচ্ছা ক'রেছ? 

সরলা। ভ্পহা! এ যে পূর্ণিমার চন্ত্র। দিদি, দেখ, দেখ! « 

রঙ্গিনী। সরলা! 

ক্ষুধায় করিলে রাহ বদন ব্যাদান 

স্থধামর ধরা দেন,--বিধির বিধান। 

সরলা । আহা, ধর বয়স যে নিতান্তই অন্ন, কিন্তু আকার 

ইঙ্গিতে বোধ হয় এ যেন পা'র্বে। 
পুগ্তরীক। ওকে ডাক ত এখানে। 
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অনঙ্গ। (অভিবাদন পূর্ব্বক ) মহারাজ, কি আজ্ঞা হয়। 

, পুণুরীক্ষ।* বাপু, চগ্সিং বড় ছর্জয়, এর শক্তির পরিচয় ত 

সমক্ষেই পেলে, আমি বলি তুমি ক্ষান্ত হও । * 
অনকঙ্ক ।॥ মহারজি, দেখলাম একজনের কি দশা হ'ল, ম্মামারও 

তাই হতে পারে) কিন্তু রাজসমক্ষে, সমবেত ভদ্রমগ্ডলীর সমক্ষে, 

পরাক্রান্ত শত্রু হস্তে যদি এ প্রাণ যায়, সে আমার প্রার্থনীয়) 
মহারাজ, এই অসংখ্য জনতার মধ্যে কেহ ঘদি একটি মাত্র 

দীর্ঘনিশ্বাদ ফেলে, আমার পক্ষে তাঁই যথেষ্ট, অন্তত মৃতু হ'লে 
আমার ভাগ্যে তাও ঘ'ট্বে না। 

পুগ্তরীক। বাপু, মানবদেহটা এত মুক্ত হস্ত হ'য়ে দিবার বস্ত 

নয়, রাখলে অনেক উপকারে আ”স্বে, তাই বলি ক্ষান্ত হও, এতে 

দোঁষ নাই। + 

জুনঙ্গ। মহারাজ, একেই এ জীবন পা ভারাক্রান্ত, তাতে 

এ লঙ্জাঁভার পড়িলে আর বহন করা যাবে না। আমার প্রার্থনা, 
আজ আমি ভগ্মমনোৌরথ না হই। 

পুগুরীক। তবে আরকি বল্ব? তুমি আপন কর্দ্বের ফল 

ভোগ কর গে, সকলেই নিজ নিজ কর্মের ফলতাগী হয়। 

পারিষদ। মহারাজ, যখন যার কাল পূর্ণ হয়, হিতবাক্য তার 

মনে স্থান পায় না। 

সরল|। বাবা, সম্মুখে এক জন প্রাণ দিতে যাচ্চে, আমি 

একবার নিবারণ ক"র্ব? 

পুগুরীক। মাতাতে আমার নিষেধ কি ? 

। * সরল!। দেখ, ও তোমা অপেক্ষা বয়সে কত বড়, ওর মগ 
তোমাবুদন্দ,কি সাজে? তুমি সমান বসের একমত প্রতিদন্দ্ী 
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দেখে নিলে কেহই ত কিছু ঝল্ত না, তোমার ভালোর জন্যই 
বল্চি, তুমি ক্ষান্ত হও। ও 

রঙ্গিনী। ক্ষাশ্ত হও, ভাতে ভোমার কিছু অগৌরব হবে _ না 

আমরা নহারালকে বলি, খেলা এখনি বন্ধ হক। 

অনঙ্গ। 'আপনাবা ক্ষমা করুন, আপনাদের মত দয়াশীলা 

মহিলার অনুোব অবভেলা করা অতান্তই অপরাধ, আপনারা স্থীয় 

গুণে আমার অপনাঁধ মার্জনা করুন ; দেখুন, ও আমার অপেক্ষা 

কণচ্চে, ও কন, ওর নিকটে যাই। আপনারা ঘে দেখবেন, 

তাঁতেই আঁমি চটি ্থ পরে আমার আদৃষ্টে যা আছে ভাই হবে। 

যদি পরাস্ত তই, অপদন্ত হব সভা, কিন্ত আমি ত পদে পদে অপ- 

দস্থ, গৌসুৰ কানে বলে ভাত কখনও জানি নাই। যদি ওর ভাে 

আদাগ গ্রাণ ফল, আমিভি প্রাণ বিসক্টন দিতে প্রস্ভ ; তাতে 

কারও কিছু মানক্ষতি হবে না, আমার এমন কেহ নাই ঞ্যাকে 

এক বিন্দু আপাত কনে হবে? এ সুংসাবেরও কোন ক্ষতি রর 

না, এবিশবাণী স্সার-বৃক্ষের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই 

আমি একান্থই ব্রন্ৃহীন, কঠোর বাঘুভরে ইতস্ততঃ টানি 

হচ্চি, পতনেই “ছ সা র বিশ্রাম, আমার পতনই মঙ্গল। অনুমতি 

করুন, আনি ঘা । ৰ 

সঙ্লা। ভ্ভবে াও, জয়লভি কর্; আমার শরীরে যে শি 

ট্রকু আছে, ঘরি দিবার হ'ত, ভোমাকে দিতাম) এ আদ্যাশক্তি 

তোমায় শক্তি দিন। । 

রঙ্গিনী। 'অভয়া তোঁমায় অভয় দিন, তোমার মনস্কামনা পু 
করুন। | 

চণ্ুপিহ। 4 নূতন €তোমার বটে যৌবন উদয়, 
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শপ পাস্তা ৯৯ পাসিস্পিস্পসি সি িিসাসিসিসিপিএসপাসি পাশ শিপ াপসিাপিশা্টসিশািউিসিসিপিসিপিপর্পা্িসাসাসিিশাসি 

কিন্ত, ভাই, বন্থুন্ধরা জননী সমান, 

শেরনের অভিলাষ ইহার উপর 

সম্পর্কবিরুদ্ধ অতিশয় ; ক্ষান্ত হও । 

অনঙ্গ॥ আগে পর-পরাভব পরে পরিহাস, 

এই ত পুকধকুলে পূর্বাপর রীতি; 

তুমি যে এখনি ব্যঙ্গ আবস্ত করিলে! 

চগুসিংহ। হাঃ হাঁঃ, বালকটি বাগ্ৰদ্ধে দিপ্বিজয়ী। এস, ভাই 

এস। 
রঙ্গিনী। যে বালক চানুরকে দমন করেছিলেন, আজ তিনি 

বালকের সহায় হ'ন। 

সবলা। আহা, যদি মণিমন্্ জান্তেম, অদৃষ্ত হয়ে এই 

চণ্ডের হাঁত পা এখনি চেপে ধব্তেম। | 

! মল্পযদ্ধ আরন্ত ) 

রঙ্গিনী। সরলা! কি' চমৎকার ! 
সরলা । চণড! এইবার তোমার দর্প চূর্ণ! 

( দশকবুন্দের জয়শন্দ, চগুপ্রিংহু ভূপতিত ) 

পুণ্তবীক। আর না, আর না। 

অনঙ্গ। মহারাজ, আমারও তাই নিবেদন,_-একবার নিশ্বাস 

ফেলি। 

পুগুরীক। চগ্ুসিংহ, কেমন আছ? 

পারিষদ। মহারাজ, এর বাক্শক্তি নাই! 
পুগুরীক। ওকে বাহিরে নিয়ে যাও। কে তুমি, বাপু, 

কি ন]ম?, 



২৩ অনঙ্গরলিনী। [ দ্বিতীয় 
চিঠির ররর হার তর 

অনঙ্গ। মহারাজ, আমি স্বর্গীয় রণবীরসিংহের জ্য্ঠ পুত্র, 

অনন্গ। ও 

পুগুরীক। রগবীরসিংহের পুত্র তুমি? সকলে তাকে ভাল 

বল্ত,« কিন্তু চিরকালটি আমার অনিষ্টাচরণ করেছেন) যদি 

অপরের পুভ্র হতে, আজ তোমার পরাক্রমে বড়ই প্রীত হ'তেম। 

(পারিষদবর্গ সহ পুগুরীক নিষ্কান্ত, দর্শকবৃন্দের 

প্রস্থান), 
অনঙ্গ। মহারাজ যেন জন্মে জন্মে তারই পুত্র হই; তোমার 

এ রাঁজ্যপদ পেলেও সে সৌভাগ্য ছাড়তে চাই না। 

সরলা । দিদি, এই কি রাজার উচিত? আমার মুখে ত 

অমন কথ! কখনই আ”স্ত না। 
রঙ্গিনী। রণবীরকে বাবা প্রাণের তুল্য ভাল বা*স্তেন, কে 

না তাকে প্রাণের তুল্য ভাল বেসেছে? আগে যদি জা+ন্তেম 

ইনি রণবীরসিংহের পুত্র, আমি কি.রঙ্গ ভূমে যেতে দিতাম? 

মিনতি ক'রে, অশ্রপাত করে, যেরূপে হ'ক, আমি নিবারণ 

কণতেম। 

সরলা । দিদি, ওর ম্লান মুখখানি দেখে আমার প্রাণ যে 

কেমন কঃচ্চে ) এস, ছুটো কথা ব'লে সান্তনা করি গে। (অনঙ্গের 

সমীপবর্তিনী হইয়া) ঘে কার্য্য কেহ কখনও পারে নাই, তা আর্জ 

তুমি করেছ, বোধ হয় বিধাতা তোমায় সর্বগুণেই ভূষিত করে" 

ছেন, যে ভাগ্যবতী তোমায় বরণ ক/র্বে, সে বড় সুখেই থাকৃবে। 

রঙ্গিনী। আমারও ভাঙ্গা কপাল, বড় খেদ্র রইল আজ গুণের ' 

পুরস্কার দিতৈ পাল্লেম না। বন, যাবে? | 

সরলা । টুল, _আমরা,তবে আদি। 
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সত সপাশাাসিপিসিসিজিস্সিস্িসি সি িসিস্পিস্পিসস্পিসিিপা্িসিপীশিসিস্পাস্িস্লা রাশি স

িসি ০৬সিপাসিসা্িসিসাসিটিসি শিস শাশিসিািিসিস্পিস্পিিি 

অনন্ক। একটি উত্তর মম মুখে না আইল | 

সহসা রসনা কেন বিবশ হইল? 

হদয় আমারে বুঝি গিয়াছে ছাড়িয়া, 
মাটির পৃতলি বুঝি এই দীঁড়াইয়া ! 

রঙ্গিনী * সরলা ! বুঝি আমাদিকে ডাকছে; ঝন্, যে 

দিন আমার কপাল ভেঙ্গেছে, সে দিনই আমার মান অভিমান 

, ঘুচে,গেছে ; আয়, ও কি বলে, জিজ্ঞাসা করি। (অনঙ্কের সমীপ- 

বর্ধিনী হইয়া ) তুমি কি আমাদের ডা”কৃলে? আজ তুমি অসাধ্য 

সাধন ক'রেছ--গুধু শক্রর উপর কেন, অনেকের উপরেই আজ 

' তোমার জিত। 

সরল! | দিদি, যাবে? 

রঙ্ষিনী। চল,_আমরা আসি, ভগবান্ তোঁমীয় কুশলে 

_ রাখুন। 
(রঙ্গিনী ও সরলা নি্্রান্ত ) 

 অনঙ্গ। হাহা ধিক !'অনঙ্গ ! অনঙ্গ ! হতভাগ্য ! 

এ কেমন অবদাঁদ তোমারে ঘটিল ?, 

ূর্ণসধাকরমুখী অনঙ্গমোহিনী 

আলাপ-অমিয়-দানে তৃষিতে চাঁহিল, 

একটি বচন তব মুখে না স্করিল ! 

কে তোমায় অভিভূত এমন করিল ? 

চণ্ডসিংহ, অঙ্গ যার অয়সে গঠিত 1-_ 

অথবা আয়ুধ ধার কুস্ুমে রচিত ? 

, (পারিষণেরে প্রবেশ ) 
গারিষদ। মহাশয়, আমায় আপনার একজন সহ জা+ন্বেন 



২২ অনঙ্গরঙ্গিনী। [ দ্বিতীয় 
সি 

আপনার মঙ্গলের জন্য বলি, এ স্থানে অধিকক্ষণ থাঁকৃবেন না। 

আজ আপনার অসাধারণ পরাক্রমে সকলেই পরম গ্রীত, কেবল 
মহারাজ সকলি বিপরীত দেশখুছেন। শুর যাঁ ্রক্কৃতি, আপনি 

অনুমান করিলেই ভাল হয়, আমার বল! উচিত নয়। 

অনঙ্গ। আপনাকে আমার সহস্র ধন্বাঁদ। মহাশয়, কুমারী- 
দ্বয়ের মধ্যে কোন্টি মহারাজের কন্যা ? 

পারিষদ। আচরণে কোনটিই নন। বস্তৃতঃ ছোটটি,শ্র, 

কন্তাঁ-সরল|, বড়টি জ্যেষ্ঠ মহারাঁজের কন্তা- রঙ্গিনী। দুই 

ভগিনীতে অসাধারণ সন্ভাব, সহোদরা৷ ভগ্ীদের মধ্যেও তেমন 
দেখা যায় না, এজন্য মহারাজ এখনও রঙ্গিনীকে বাড়ীতে রেখে-' 

ছেন; কিন্তু সম্প্রতি মনে মনে বড়ই অপ্রসন্ন, আমার দৃঢ় বিশ্বীস, 
সেটা শীঘ্বই প্রকাশ পাবে। 

অনঙ্গ। অপরাধ"? 

পারিষদ। কুমারী অতি সাধুশীলা, তাই সকলে তাঁর সুখ্যাতি 
করে, অনাথা ব'লে সকলেই তাঁর জন্য ছুঃখ প্রকাশ করে, এই 
মাত্র অপরাধ এখন তবে আম্মুন, ভগবান্ যদি সুদিন দেন, 

ভালো ক'রে পরিচয় হবে। 

“(অবগঁঠনবতী সখীর প্রবেশ ) 
অনঙ্গ। আচ্ছা আসুন, আমিও যাই; আপনার অনুগ্রহ 

চিরকাল স্মরণ থাঁক্বে। 

( পারিষদ নিক্ষান্ত ) 
সথী। (স্ুবীন হই অবগুষ্ঠন উন্মোচন পূর্বক ) কিঞ্চিৎ 

অপেক্ষা করুন। 

(অনঙ্গের কণ্ঠে হারদান ) 
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অনঙ্ধ। একি? 

সথী। রঙ্গিনীর উপহার এ রতনহাঁর 

? দয়া ভাবি” রাখিবেন কণ্ঠে আপুনার। 
অনঙ্গ। সখি! জাগরণে দেখিলাম অপূর্ব স্বপন, 

কুমারীসমীপে তাহা করিও কীর্তন) 

যেন যুবা একজন কণ্টকের বনে 

দেখিলাম দীঁড়াইঞ্া বিধঞ্ন বনে, 

বিন্দু বিন্দু কিরে রঞ্জিত কলেবর 

ভীষণ জলনে যুবা বিষম কাতর, * 

মস্তক উপরে তার প্রচণ্ড তপন 

করিতেছে বরিষণ প্রথর কিরণ, 

নীলাম্বর তটে যেন এমন, সুময় 

হেমকাঁন্তি পয়োধর হইল উদয়, 

তার তটে যেন এক নয়নরঞ্জান 

অপার্থিব ভূজলতা৷ দিল দরশন, 

চম্পককোরকনিভ অঙ্গুলি সুঠাম, 

বিলম্বিত যেন তাহে মন্দারের ধীঙ্গ ; 

দেখিতে দেখিতে মাল! নামিয়া ভূতলে 

বেষ্টিত হইল যেন অভাগাঁর গলে, 

কি বলিব কিবা গুণ ধরে দিব্য মাল! 

পলকে করিল দু'র তাঁপ তৃষ্ণা জ্বালা । 

সখী। জগন্তত এ বড় নৃতন নয় 
'কপাল ফিরি এমনি হয়।* 

| ( প্রস্থান & 



8 
পপি সিসি সি সিমি পিপিপি পিস্পিস্পি সস 

অনঙ্গ। 

অনঙ্গরঙ্গিনী। [ দ্বিতীয় 
পিসি স্পস্পিস্পা্সি্িস্পস্ি পা 

রাজার ভ্রকুটারাজী করি” দরশন 

লাগিছে গরল তুল্য এ রাজভবন, 
রঙ্গিনী-লাবগ্য-জলে ধৌত এই পুরী 
ধরিতেছে পুনরায় অপূর্ব মাধুরী, 
যাই যাই শত বার হইতেছে মনে 

তবু কেন স্থির ভাবে রয়েছি এখানে ? 

সৌরভে আকুল অলি কেতকে বসিল 

কুন্নমরজনে অন্ধ তখনি হইল, 

' রহিতে না পারে অলি যাইতে না পারে, 

সে দশা কেন রে, বিধি, ঘটালি আমারে? 

এই যে সম্মুখে মম চিন্তার সাগর, 

ইহার তরঙ্গ কত গণি নিরস্তর? 
& ঘে সৌধের শিরে সন্ধ্যারণহাসি 
শ্বেত শতদলে যেন করবীর-রাশি। 
ঘরে যাই, আয় চিন্তা, সঙ্গে সঙ্গে আয়, 
ঘরে যাব? হাঁয় ধিক, তাই বা কোথায় ? 

চি ( চিন্তা) 

শৈশবের হাসি মোর, শৈশবরোদন, 

নবজাত অগণিত অস্ফ,টবচন 

মাখ! আছে সে গৃহের প্রাচীরে গ্রাচীরে, 

কোন্ প্রাণে আজি আমি ত্যজিব তাহারে? 

(উর্ধে চাহিয়া ) 

অই থে ভারা পুরিল অন্বর, 
র্ 

তারকানিকর কিম্বা অমরীনিকর? 
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উহাদেরি কর্ণচ্যুত কুবলয়গণ | 

স্তবকে স্তবকে বুঝি ছাইছে ভূবন? 

(নীরব) 
এক দিকে রাজা মম, অন্য দিকে ভাই, * 
সম্মুখে রজনী অই» আমি কোথা যাই! 

( কয়েক পদ অগ্রর হইয়া!) 
স্থথে থাক ভাই তুমি, থাক রাজ্যেশ্বর, 
গেহ ছাড়ি” চলিলাম দেশদেশাস্তর, 

পশি' কোন দুরবর্তা বিপিন বিজন 

আপনার স্থখে ছুঃখে বঞ্চিব জীবন | 
হারঙ্গিনী! 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 

রাজবাটার অন্তঃপুরের এক বক্ষ । 
পর্ধযঙ্কে রঙ্গিনী ও সরলা উপবিষ্ট। 

সরল!। দিদি,অমন নীরবে থাক কেন? এমন ত ছিলে না। 

রঙ্গিনী। কি ক'র্ব, ভাই, বলত তোমার সঙ্গে ঝগড়া 
বি। 

সরলা। তোমার মুখখানি অমন মলিন দে+খুলে আমার প্রাণ 

[কেমন করে। ভোমাঁর পায়ে গড়ি, আমার সঙ্গে ছুটোকথা , 

|" দি, যদিও বাবা লোভের বশীতৃত হ'য়ে তোমার রাজ্য * 
* ৩ 



২৬ অনঙ্গরঙ্গিনী। [ চতুর্থ 
সিস্পসপিস্পিসপিসপিসি 

আত্মসাৎ করেছেন, তিনি লৌকান্তরিত হ'লে আমি তোমার 

রাজ্য তোমাকেই দিব। 

রঙ্ষিনী। আমি, ভাই, ও মাটির বোঝার ফথা ভাবছি ন। 

সরলা। তবে কি বনবাদী পিতার কথ! ভাব? 
রঙ্গিনী। আমার বাবার কথা আর ভাবি 'না, আর এক 

জনের। 

সরলা । কার? আমার বাবার কথা ভাব বুঝি? 

রঙ্গিবী। তোমারও নয়। 

সরলা । ,তবে কার? 

রঙ্গিনী। যে আমায় মা ঝ'ল্বে, তার। 

সরলা । দিদি, রঙ্গিনি, তুমি কত রঙ্গই জান, আমি সরলা 

আমার কি সাধ্য, তোমার রঙ্গ বুঝি? তা, দিদি, কথাটা বি 

সত্য ? না, শুধুই বাঙ্গ? 
রঙ্গিনী। ছোট বনটির সঙ্গে ব্যঙ্গ? সেকি কথা ॥ 

সরলা । যদি সতাই হয়, এই বেলা সাবধান? প্রণয়কে মুখেই 

স্থান দ্িয়া'ভাল, কাঁজ কর্ম না থাকিলে প্রেমের কথায় বেশ সময 

কাটে; কিন্ত আর অধিক দূর যেতে দিয়া উচিত নয়, হৃদয় পর্ধযু 

গেলে বড় অস্ুখ। 

রঙ্গিণী। শুধুই অসুখ? গ্রণয়ে কি স্থখ নাই? 

সরল । আছে বই কি; ভুজঙ্গের ফণায় মাণিকও থাকে 

গরলও থাকে, কিন্তু মাণিক ক জনে পায়? গরল অনেকে! 

ভাগ্যেই ঘটে। তাঁই বলি, ও ভূজঙ্গকে শৈশবে দমন করাই ভাল 

বঙ্গিনী। চানুক্ষমথনে গ্ীরিতিভুজগ ' 

শরণ লইল, সই, 
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আমি গোঁপবালা, তাহার দমনে 

ৃ শকতি আমার কই? 

* সরলা । চাির কে দিদি? চগ্ডসিং বুঝি! ও মা! অনঙ্গকে 
একৃবার দেখেই যে তোমার প্রাণ অনঙ্গগত হল! 

রঙ্গিনী? ভাই, রণক্টীরকে বাব! কত ভাল বাঁসতেন,* আমি 
তাই অনঙ্গকে ভাল বাসি। 

*,সরুলা। আমার বাবার সঙ্গে রণবীরের শত্রুত। ছিল, তবে 

আমিও অনঙ্গের শত্র হই ? 

রঙ্গিনী। না, »ন, আমাকে যদি ভাল বস, অনঙ্গকেও 

ভাল বে'স। 

সরলা। সত্যই, দিদি, সকলে আপন আপন কপালে খায়, 

আমি আজন্ম ত্র ক'রে যে মনটি পাই নাই, একজন আগন্তক তা 
আঁখির পলকে হস্তগত ক'রে চলে গেল !* | 

রঙ্গিনী। সরলে, তুই আমার মাতৃদুগ্ধ, তুই আমার রক্তের 
সঙ্গে শিরায় শিরায় প্রবেশ" ক'রেছিন, আমার হৃদয়কে সবল ক'রে 

রেখেছিদ্, কিন্ত, ভাই, সময়ে ত অন্নও চাই, নতুবা ভ প্রাণীর প্রাণ 
থাকে না। রঃ 

সরলা। ওহোঁ, বুঝেছি বুঝেছি, প্রথম যৌবনের ক্ষুধা বড় 

দীরুণ ক্ষুধা, তোমাকে সেই ক্ষুধা ধরেছে! অনঙ্গ ! কোথা আছ, 

শীঘ্্ এস, দিদির উদ্রটি পূর্ণ করিয়া দাওসে, ইনি ত আর শৃন্ত 
উদরে থা”কৃতে পারেন না, যদি বিলম্ব কর, হয়ত ইনি ক্ষুধার চোটে 

ইটে কামড় দিবেন। , | 
রঙ্গিনী। “প্, চুপ্, দেখঈকে আস্ছেন। 

_ সরলা! তাই তু, আজ যে বড় রাগ রাগ। 



৮ অনঙগরঙ্গিনী। [ চতুর 

( পুগরীকের প্রবেশ ) 

পুগুরীক। তোমায় পালিতে আমি অক্ষম এখন। 

রঙ্গিনী। আমায়, কাকা? 

পুগরীক। তোমায়, বাছা। 
রঙ্গিনী। 

পুগ্ডরীক। 

রজিনী। 

ধাঁর নাম উচ্চারণে লক্ষ লক্ষ জন 

স্থে উপার্জন করে গ্রাম আচ্ছাদন 

তিনি কি কাতর মম গ্রাস আঁচ্ছাদনে ? 

অখণ্ড রাজত্ব সহ দেহটি আমার 

গ্রাসিলে তোমার হয় উদর পুরণ, 

সামান্য ত গ্রাস তব নয়, তাহে তুমি 

চাহ দিতে চাতুরীর গাঢ় আচ্ছাদন, 
তোর গ্রাস আচ্ছাদনে বড় ভয় করি ! 
সপ্তাহ ভিতরে যাও দূর দেশাস্তর, 

প্রাণে যদি থাকে সাধ, অন্যথা না কর। 
“ দেব, 

,এ দারুণ অনুমতি কি হেতু হইল? 
কি দোঁষে দোধিনী আমি ও রাজচরণে? 

আপনি পিতার ভ্রাত। পিতার সমান, 

সর্থী সরলার পিতা৷ পিতার সমান, 

অশন বসন ঘাঁনে পিতার মমাঁন, 

ঈশ্বর জানেন আমি পিতারি সমান 
চিরকাল হদয়েডেক্ভীবি আপনায়ে ) 

আমান বিমুখ কেন ছবেন আপনি 1, 
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পুগুরীক। * 

সরলা । 

পু্রীক। 

১ সরলা । 

পুণ্তরীক। 

সালা 

যগ্ভপি মাগিয়া থাকি কভু কুশাঙ্ধুরে 

লেশমাত্র ব্যথা দিতে ও রাজচরণে ) 

সেই কুশান্কুর যেন হইয়া অশনি 
দগ্ধ করে, চূর্ণ করে আমায় এখনি। 
হৃদয়েতে ঝাঁলকুট, মুখেতে অমৃত, 
কুটিলের চিরকাল ইহাই চরিত। 
বাবা! 

সভাগৃহে দোষীরে মরণদণ্ড দিতে 

বদনমণ্ডলে দেখি যে কঠোর ভাব, 

কেন তাহা ধরিয়াছ এখানে এখন? 

চিরকাল এ আলল়ে যে রঙ্গিনী আলো, 

তাহার এমন দশ! কি হেতু করিবে? 
শত শত অপরাধী আর্তনাদ" করি? 

করিতেছে প্রাণত্যাগ দক্ষিণ মশানে 

তারাও যে 'ভাগ্যধর রঙ্গিনী হইতে ! 

কিসে? 

এক দণ্ডে তাহাদের দুঃখ-অবসান্প,, 

পাঁয় তারা রাজদ্বারে একই মরণ, 

দে দণ্ডে রঙ্গিনী মরণ নব নব 

করিবে যে অন্থুভব এ দণ্ড হইতে। 

সরলে! দুরন্ত হও, তোমারি লাগিয়া 

বাখিলাম রিনীরে গৃহে এতদিন, 

তুবা পিতারিনঙ্গে দিতাম বিদীয়। 

তখন,ত ক্রি নাই আমি অনুনয়, ৭ 



৩০ 

গুণ্তরীক। 

অনঙ্গরজিনী | [চতুর্থ 

এতদিন অভাগীরে গৃহে কেন স্থান 

দিলে তুমি ?--সে ত, দেব, তৌমারি করুণা, 
দিলে যদি, এবে কেন দূর কর তারে? 

সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মরালীযুগল 
যেমন যাঁপন করে দিরসযাঁমিনী, 

তেমনি রঙ্গিনী সঙ্গে আছি আশৈশব,__ 

একত্র ভোজন, এক শয়নে শয়ন, 

একত্রই উভয়ের ক্রীড়া অধ্যয়ন; 

, বঙ্গিনীবিরহে আমি কেমনে রহিব? 

তুমি ত্যজ রঙ্গিনীরে, আমি ত নারিব, 

সরলাও যাইবে রঙ্গিনী যদ্দি যায়। 

সরলে, অবোধ তুমি, আপনার হিত 

ন! পার বুবিতে কতু,-_এ ভাস্করবিভা! 

নির্বাসন-বিভাঁবরী ঢাকিবে যখন, 

মৃদুল তারাটি তুমি দীপ্তিমতী হবে, 

অবাধে করিবে তৃপ্ত জগত.লোচন। (নিষ্বান্ত) | 

সরলা । হা, রঙ্গিনি ! অভাগিনী ভগিনী আমার! তুমি), 

কোথা যাবে? 

রঙ্গিনী। দিদি, চুপ কর, বিধাতা বজ্রলেখনীতে আমার 

ললাটে যা লিখেছেন, ত কি চক্ষুর জলে ধুয়া যাবে? কাদিলে কি 

হবে, দিদি, চুপ কর। 

সরল|। হা তাত! হা নিষ্ঠুর! এ মুখখানি দেখে কেমন 
ক'রে ভুঁমি নির্বাসন দণ্ড উচ্চারণ কল্পে? 
. রঙিনী/ দিদি, কারো! দোষ নাই, আমার কগালের দো 
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সি 

যে বিধাতা আমায় স্থজন করেছেন, স্বজন ক”রে এখন পর্য্যস্ত 

জীবিত রেখেছেন, সেই বিধাতার দৌষ। 
, সরলা 1 তা মহাঁরাঁজের অসাধ্য কি? আমি যে তাঁর কন্যা, 
আমাকেও ত তিনি নির্বাসিত করেছেন, তা কি তুমি জান না? 

রঙ্গিনী* তা তিনি করেন নাই। 

সরলা। করেন নাই? দিদি, এই তোমার তাল বাসা! 
তোঁমার নির্বাসন কি আমার নির্বাসন নয়? 

রঙ্গিনী। বালাই, দিদি, বিধাতা জন্মে জন্মে তোমার কপালে 

সে ছুঃখ না'লিখুন__সে কি সামান্ত ছুঃখ, মনে হলেও গা কাপে। 

সরলা। তবে তুমি একান্তই একাকিনী যাবে? 

রঙ্গিনী। অবশ্তই তা যাব) আমার ভাগ্যের ফল তুমি কেন 

ভোগ ক”্র্বে? 
সরলা। তোমার ভাগ্য আর আগার ভাগ্য কি ভিন্ন? 

আম্য় কি একান্তই সঙ্গে নেবে না? 

রঙ্গিনী। একান্তই নাঁ। একাই যাব; যেখানেই থাকি, তুমি 

সুথে আছ, শুনলে আমার অনেক ছুঃখ দুর হবে। * 

সরলা। তবে আমার মনে যা আছে আমিও তাই ক'র্ব। 

রঙ্ষিনী। কি মনে করেছ? 

সরলা । তুমিও প্রবাঁসযাত্রা ক'র্বে, আমিও পরলোকযাত্রা 

কঃর্ব। 

রঙ্গিনী। সে অনেক দূর। 

সরলা। কিন্তু পথ খুব সরল। 
' দুর্লভ ত নয়,ঃদিদি, এক গৃছি গুণ, 

ভেবে দেখ তার কত চমত্কার গুণ; 



৩২ অনঙ্গরঙ্গিনী। [চতুর্থ 

মানব তাহারে যদি আলম্বন করে, 

পলকে চলিয়া যায় দূর লোকাস্তরে। 
রঙ্গিনী। তা অপেক্ষা আমার সঙ্গেই চল। ১ 
সরলা । পথে এস, মনোরথসিদ্ধির উপায় কর। কোথা যাই 

বল দেখি? চল, তপোবনে যাই-_সেখান রাজ্যেশ্বর 'আছেন। 

রঙ্গিনী। সে যে অনেক দূর; আমর! জনেই বালিকা, সে 

দুর্গম পথে যাব কিরূপে? এ পোঁড়া সংসারে যে ধনের অপেক্ষা! . 

রূপের চোর বেশী। 

মরলা। জাই, 
অঙ্গে দিব মলিন বলন আবরণ, 

কালামুখে দিব কালী এক এক ছোপ, 

কুশলে বাহিয়! যাব সুদূর সে পথ। 

রঙ্গিনী। ন! হয় ধরিব আমি পুরুষের বেশ, 

অধিক অভয় তায় হইব উভয়ে, 

লইব ধন্থুক হাতে, পৃষ্ঠে লব তৃণ 
 ছুলাইব কটিতটে চিন্ধণ কৃপাণ, 
অন্তরের ভীরুভাব রহিবে অন্তরে, 

সদর্পে কহিব কথা! পুরুষের স্বরে ; 

নরসিংহ-অবতার আছে কত যুবা, 

সিংহের সমান শুধু মুখখানি ধরে, 

আর সব আমারি মতন 

মানবসমাজে পূজা তাহারাও পায়, 
আমি কেন পাইবানা? সঙ্গে রবে তুমি, 
যথা যাব তথা যাবে স্নেহের ল্তাটি) 
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রামচন্দ্র সঙ্গে যথা! জনকনন্দিনী 

যথা দেবী দময়্তী পুণ্যশ্লোক সঙ্গে 

'পশিবে অরণ্যে তুমি আমার সহিত; 

সরল|। 

রঙ্গিনী। 

সরলা ৷ 

 রূঙ্গিনী। 

সরলা। 

সহোদর সহোদর! দিব পরিচয়,_ 

আদরের রন তুই, দাদ আমি তোর। 

পুরুষ হইয়া তুমি কি নাম ধরিবে? 
পেয়েছি উত্তম জ্ঞান, জ্ঞান মোর নাম। 

আঁমি হব অহল্য! পাঁষাণী। 

দেখ, দিদি, 
বহুমূল্য রত্ব আর বসন ভূষণ 

লইতে হইবে সঙ্গে ; 

আর দেখ, 

যবে পুরী পরিহরি” করিব গমন, 

রাঁজার কিস্করগণ প্রাণ করি” পণ 

করিবে আঁমার অন্বেষণ; 

বল দেখি, অব্যাহতি পাইৰ কেমনে? 
থাকুক তাহার ভার আমার উপরে, 
জ্ঞানের যে অন্গামী তারে কেবা ধরে ? 

দূরে যাঁক বিষাদ; সাধের বনবাসে 

চল যাঁই ছুই ঝনে মনের উল্লাসে। 

( পট ক্ষেপণ) 



দ্বিতীয় অঙ্ক । 

প্রথম গর্ভাঙ্ক । 

রাজবাটার এক কক্ষ। 

পুণ্ডরীক, অমাত্য ও পারিষদগণ। 

পুগ্তরীক। কারও চক্ষে পড়ে নাই ! অসম্ভব কথা! ধূর্তলোকে . 
রাঁজসংমার পরিপূর্ণ, তাদেরই সাহায্যে কাধ্যটি সম্পন্ন হয়েছে, 
কোনও সন্দেহ নাই। 

অমাত্য। মহারাজ, সে পক্ষে অনুসন্ধানের ক্রটি হয় নাই) 
কেহই ত বলে না 'কুমারীকে গ্রস্থানকালে দেখেছি ।, 

পারিষদ।* আশ্চর্য্য ! গত রাত্রে দাসীর! দেখেছে কুমারী যথা" 

সময়ে শয়ন করেছেন, প্রভাতে দেখে শয্যা শৃন্ঠ । 

অমাত্য। মহারাজ, কুমারীদের সহচরী হেমাঙ্গিনী দেবী 

ঝল্চেন, ইদানীং তারা রণবীরসিংহের পুত্র অনলের প্রশংসা 

সর্বদাই কণত্েন, গোপনে তারই কথায় কাল যাপন কণত্বেন, 
হেমাঙ্গিনীর বিশ্বাস, যেখানে তারা আছেন, অনঙ্গ সঙ্গে আছে। 

, পুণ্তরীক। সে'নাগরকে তব এখানে উপস্থিত কর) দেখ) 

তার কি হয় তাকে না.পাও, তার ভাইকে 'আন,তার্ ঘরই 
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তাঁর অন্বেষণ হবে। আর প্রাণপণে এ নির্ধোধ বালিকার অন্বেষণ 

কর। সর্বত্র ঘোষণা! কর, সর্বত্র গুপ্তচর পাঠাও, শীঘ্র তার 

উদ্দেশ হওরী চাই। 
অমাত্য। মহারাজ, দিগন্তগামিনী বাজনৃষ্টিকে কতক্ষণ 

অতিক্রম বঙ্গা যায়? কুমারী শীঘ্রই প্রত্যাগত হবেন। 

( পট ক্ষেপণ) 

পপি 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 

তপোবন। 

মুগয়ুবেশে রাজা ও পারিষদগণের প্রবেশ । 

রাজা। 

১ম পারিষদ। 

র্বাঙ্গে লেপন করি" তুষার বিভৃতি, 

এস এস তপোবনে পবন সন্ন্যাসী, 

তব আলিঙ্গনে 

হবে তন্ন কম্পিত সঘনে, 

তবু তব আলিঙ্গন বড় গ্রীতিকর; 

দুর্জানের আলিঙ্গনে নরক ুস্তরণ। 

কেবা ধন্য ধরাধামে আপনার সম? 

হেন দারুণ ছুর্দিনে 

হৃদয়মন্দির ধার 

শাস্তিদেবী নাঁরিল ত্যজিতৈ, 

বিশাম্পতে এ 

কেবা তার তুল্য পুধ্যবান্? 



৩৬ অনঙরঙ্জিনী । [ দ্বিতীর 

রাজা। মুগবধ করিবে কি? চল যাই তবে) 
কিন্ত দেখ, 

কুরকগ-গৃহস্বৃন্দ পরম উদার 
আধামে বসতি করে কানন আলয়ে, 

মাংসল শরীরে কিবা 

চিত্রিত চিরণ আবরণ, 

শরজাল তদুপরি করিতে মৌচন 

বড় ব্যথ! পাই মনে। 

২য় পারিষদ। কি বলিব, দেব, 
এ কারণে যাদব আক্ষেপ করে যত, 

দে বলে, সবলে হরি সর্ধস্ব যে জন 

আমা সবে পাঠাইল বন, 

ততোধিক অত্যাচারে আমরা নিরত ) 

যার দেশে করি বাস 

তারি গ্রাণনাশ, 

। অতিথির ধরম এ নয়। 

রাজা । কোথায় সে? 

৩য় পারিষদ । তপৌঁবনতটে, দেব, আছে বটতরু -. 

পুরাণ-তাপস-মৃত্তি 

জটাভুটধর দু 

বিহঙ্গনিচয়-মুখে 

উঠে তায় উভয় সন্ধ্যায় 

মধুর স্থাধ্যায়-ধ্বনি ১ 
ললিত তরক্র-কার 
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রাজা। 

ওয় পারিষদ। 

করি” তার চরণ-বন্দনা 

স্তাতি করি” কুলু কুনু স্বরে 

নমরমুখী বনতরুঙ্গিনী 

চলিয়াছে জমন্দগমনে ) 

আজি দিনা ছুপহরে 

হেন কালে 

ব্যথিত কিরাতশরে একটি হরিণ 

আসিয়া পুলিনে 
হেটমুখে দাড়াইল শ্রোতঃ-সন্নিধানে 

অশ্র-মুক্তীফল 

উছলিল সরল নয়নে,-+ - 
অবিরল 

ঝরিল তটিনীবুকে রর 

রোমশ তন্থুটি তাঁর মবলে বিস্কারি, 

স্থূল স্থূল দীর্ঘশ্বাম কতই বহিল! 
যাদব তন্ময় হ'য়ে দেখিতে লাগিল * 

কিবলিল? . 

মৃগটিরে কহিল সে, 

তুমি, মৃগ, অতি বিচক্ষণ, 

মরমে বেদনা পেয়ে , 
তিয়াগি” সুঘদগণে, তিয়াগি” স্বজনে, 
আসিয়াছ কীদিতে বিজনে » * 
আবার কহিল, 



৩৮ অনঙ্গযঙ্গিনী। [দ্বিতীয় 
সিসি পি সিসি স্পিস্পিশ্পিিসপিির্ক্সিসসসপিসপিসিাপপিসিিস্পিন্পিসিসপিস্পিস্পিসিস্লিপিপিপিপি্িসিসিস্পিিস্পিপিসিপিস্িআ সিসি পিন 

তটিনী ধরিতে নারে আপন সলিল, 

উহারে সেবিছ কেন নয়ননলিলে? 

বিধি যারে ধন দিল রাশি রাশি ' 

তারে উপহার দিতে 

সবে অভিলাষী 

অচিরে কুরঙঈগযূথ 

খাইয়া বিমল জল নবছূর্ববাদল 
বিপুল উল্লামে সেথা 

লক্ষে লক্ষে ধাইয়া আইল) 
মুগটির পানে 

একবার কটাক্ষ হাঁনিয়া 

লম্ফে লক্ষে মকলে হইল তিরোহিত, 

একাকী সে কাদিতে লাগিল। 
যাদব কুরঙ্গদলে কহিল তখন, 

হহে মন্ান্ত পৌরগণ ! ' 
যাঁও, চলি যাও, 

'ঁন়াইয়। অই যে কাঙ্গাল 
কি কাজ উহার পানে ফিরায়ে নয়ন ? 

দেখিতে দুখীর মুখ 

পারে কি হে স্ধিজন ?? 

মুগচ্ছলে মানবের কুর্ীতি কুনীতি 

হেন রূপে আলোচন৷ করিতে লাগিল ] 

কিবা রাজা, রাজমন্ত্রী, কিবা ক্ষিজীবী, 
' সবারে কটাক্ষ করি” কত য়ে কহিল, 
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সকল স্মরণ নাই। 
রাজা। লাগে বড় ভাল 

'তার মুখে জ্ঞানের বচন, 
চল যাই তাহারি নিকটে। 

ওয় পারিষদধখ আস্মুন,+এই পথে। 

(সকলে শিঙ্ষান্ত ) 

নি ৯০০ স্পএজত 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 

রাজবাটার এক কক্ষ। 

পুগরীক, অমাত্য, পারিষদগণ ও অরবিন্দ। 

পুগ্তরীক। একবারে নিরুদ্দেশ! অতি অগ্রাহ কথা! 
আমার দয়ার শরীর, নতুবা এই দণ্ডেই প্রতিফল দিতাম, সে যেন 
পলায়িত, তুমি ত উপস্থিত'আছ। যা! হউক প্রাণপণে তাঁর অন্বে- 
ষণ করগে; জীবিত পার, মৃত পার, সম্বংসর মধ্যে তাকে রাজ- 
দ্বারে উপস্থিত করা চাই ; যদি না পার, আমার রাজ্যে আর স্থান 
পাঁবে না। তোমাদের অভিসন্ধি আমার অজ্ঞাত নাই; ঘাবৎ 
অনঙ্গের মুখে সমুদয় জ্ঞাত না হই, তাবৎকাল তোমার বাঁটী, 
স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি আমার অধিকারভূক্ত রৃহিল। 
অমাত্য, যোগ্য রাজপুরুষের! এ বিষয়ে যেন অগ্যই আদেশ পায়। 

অরবিন্দ। মহারাজ, তার প্রতি আমার কিরবপ মন, তা 
,আপনি জানেন না, আমি নে কখনও তকে ছুচক্ষে দেখিতে 
পারিনাই। | 



৪০ অনঙ্গরল্গিনী। [চতুর্থ 

পুগ্তরীক। তুমি তবে নিতান্তই নরাধম। ওহে, একে 

বাহির ক'রে দাও ত। 

(অরবি্দের প্রস্থান ) 
আজ আমার শরীর বড়ই অসুস্থ, পরিচ্ছদ পর্্স্ত ছুর্বহ ভার 

বোধ হচ্চে, আমি এক্ষণে বিশ্রীমাগারে যাই । 
(সকলের প্রস্থান ) 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 
নাজবাটা। বহির্বাটার এক কক্ষ। 

অমাত্য আসীন । 

অমাত্য। মানবহৃদয় বিশ্বমায়ার কি অপূর্ব লীলাভূমি ! 
বরঞ্চ তুঙ্গতরঙ্গবিক্ষোভিত মীনমকরপরিপূর্ণ অগাধ সমুদ্রতলে 
অবতীর্ণ হয়ে নান! রত্ব লাভ করা যায়, বরঞ্চ নিবিড় কণ্টকাকীর্ণ 
শ্বাপদসন্কুল ছুধ্বিগাহ অরণ্যমধ্যে গ্রবেশ করে মহৌষধি আহরণ ' 
করা যায়, বরঞ্চ অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীর ভূগর্ভ ভেদ ক'রে মণিকাঞ্চন. 

সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু মানবহৃদয়ে প্রবেশ ক'রে তার গৃঢ়তত 
সকল অন্বেষণ কুরে, কার সাধ্য? এই যে মহারাজ রাজ্যলিগ্গার , 

বশীতৃত হ'য়ে কোন ছুষ্কর কার্ধ্ই না করেছেন? ইনি স্ুবিশবস্ 
দেবতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বনবাসী করেছেন, কুমারী রঙ্গিনীকে 
আশ্রয় দিয়ে নিতাস্ত নির্থবণের মত বিসর্জন দিয়েছেন; জানিতাম 

এর হৃদয় সুহুত্তর-মর-সদৃশ,--কুরতা, শঠতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি 
বিশাল শিলামমূহে সমাঁকীর্ণ; কিন্তু কে জানিত, দেই শিলপামধ্যে 
একটি অপূর্ব গারিজাতি নিভূতভারে দন্নিবেশিত ছিল ? আজ দেই, 
পারিজাত পূর্টবিকসিত, তার সৌরতে দিগন্ত আমোদিত! কি 
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অলৌকিক ছুহিতৃন্নেহ! এমন ত কোথাও দৃষ্ট হয় না। ভাবিতাম, 
রাজ্যপদই" এর অতীষ্ট দেবতা, আজ সেই রাজ্যপন পাদমূলে 
পতিত, তাতে আস্থা নাই, দৃক্পাঁত নাই, এক সরলা বিন! ইনি 
আজ জীবন্ত বিসর্জন দিতে বসেছেন! মা সরলা, তোমারই কি 
কাজ, পিতা তৌমা-গত-প্রাণ, তাঁকে পরিত্যাগ ক"রে কিরূপে 
তুমি গেলে? কোথায় গেলে? এক বার ফিরে চেয়ে দেখ, 

পিতৃহত্যাপাতক তোমার অনুসরণ ক'চ্চে! মা, তুমি সাক্ষাৎ 

পুণ্যস্বরূপা, পাতক জন্মে জন্মে তোমায় স্পর্শ না করুক। তোমারই 

বাদোষ কি? তুমি ভগ্ীপ্রেমের সবীপ্রেমের বশবর্ডিনী হয়ে 

অনন্াসহায়! কুমারী রঙ্গিনীর অনুগামিনী হয়েছ, তোমার অনুরূপ । 

কার্ধ্যই হয়েছে ; রর্দিনীকে কে পরিত্যাগ করিতে পারে? তুমি ত 

পা”র্বেই না, তুমি যে মৃত্তিমতী মমতা । * মা রঙ্গিনি, তুমিই কি:এ 
সংস্মরের লক্দী ছিলে? যে দিন তুমি গৃহত্যাগ করেছ, সেই দিন 
অবধি যেন দুর্ভাগ্যের একটা ভীষণ ছারা এ পুরীর উপর পণ্ড়েছে, 

সেই ছায়ায় এই অসংখ্য পরিজনের মুখমগুল স্নান ) এই অট্রালিকা- : 
শ্রেণীর স্ুধাশুভ্র গাত্র হ'তে চিরকাল একটি অনির্ধচনীয় জ্যোতিঃ 

উদদগীর্ণ হ'ত, তার দর্শনমাত্র মিত্রমণ্ডলীর স্ব ্রাফুলপ' হত, শক্র- 

গণের হৃদয় ম্লান হ'য়ে যেত, এক্ষণে সে জ্যোতিঃ কোথায় গিয়াছে ! 

আজ এ পুরী রাহুগ্রস্ত স্র্ধযবিদ্বের স্ায় নিতান্ত নিশ্রভ প্রতীয়মান 

হচ্চে। হা! কি ভয়াবহ বিপদ আমার সম্মুখে উপস্থিত! যে 

সমৃদ্ধ বংশপাদপের ছায়ায় স্থদুরবিস্তীর্ণ ভৃভাগ শীতল ছিল,তা৷ আজ 

পতনোন্ুখ, তার পতনে না জানি কত লক্ষ কত কোটি মানব চূর্ণ 
হয়ে যাবে! ওঃ! কি শোচনীয়! (দীর্ঘনিশাস)।__যাই, কেমন 
আছেন, একবার দেখিগে। ২ নিষ্থান্ত*। 

জজ 



৪২ অনঙগগরজিনী। [ পঞ্চ 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক | 
রাজবাটা-_পুগুরীকের শয়নকক্ষ। 

পুণুরীক অচেতনাবন্থয় শয়ান। বৈদ্য ও পরিচারকগণ। 
অমাত্যের প্রবেশ" 

অমাত্য। মহাশয়, কিরূপ দেখ্ছেন? 

বৈচ্ঘ। সংজ্ঞা নাই, প্রলাপের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। 

অমাত্য। এক্ষণে উপায় কি? 

বৈগ্য। প্রকৃতি এক্ষণে পরকীয়। কুলকামিনীর স্যায় আচরণ 

কণচ্চেন, এঁর বশবর্তী হ'লেও সর্বনাশ, আবার অত্যন্ত পীড়নেও 
সমূহ কুফল। সম্প্রতি সতর্ক থাকাই বিধি। 

অমাত্য। বুবি জা/গ্চেন। 

পুণ্ডরীক। (নেত্র উন্মীলিত করিয়! ) 

মি ৫ 

বাহারে জগৎপতি আপন নিয়মে 

করিলেন অধিপতি এ রাজ্যকাননে, 

শূগাল হইখ্সা আমি বহু পরিশ্রমে 

করিলাম দূরীভূত সেই কেশরীরে ) 

অঘটন ঘটাইন্্ কাহাঁর কারণে? 
সরলে ! সরলে ! মা আমার ! বিপদের 

একটি কিরণমাত্র কেশ-পরিমাণ 

পতিত হইলে তোর মন্তব উপরে : 
লক্ষ লক্ষ আতপত্র বিস্তৃত হইবে, 

তাই/মামি করিলাম করতলগত 



গরতীষ্ক ] দ্িতীয় অঙ্ক । ৪৩ 

লক্ষ লক্ষ নরদল, তুমি এবে কোথা? 

দিতেছে*মধ্যাঙ্ছে ভান অনল-প্রতিম 

আতপ ঢালিয়া তোর কোমল শরীরে, , 

এক ,জনও ছায়৷ দিতে নাহিক নিকটে ! 

রাতুল চরণ ছুটি নবনীতময় 
যতনে পাতিত হ'ত মস্যণ মর্রে 

কেমনে চলিছ তায় পরুষ ভূমিতে | 

অকুল.প্রান্তরভূমি সদী ধু ধু করে, 

সেই খানে মা আমার চলিতে চলিতে 
এতক্ষণ হইয়াছে দিবা অবসান, 
শঞ্ষিত হরিণীমত আকুল হৃদয়ে 

তরুতল অন্বেষণ করিতেছ কত ! , 

শৈশবে যাঁমিনীযোগে ধাত্রীর উৎসঙ্গে 

কক্ষান্তরে যদি কু ঘুমায়ে পড়িতে, 

কখনো জননী তোর কখনে। আপনি 

যাইয়! কাতর চিত্তে অমঙ্গল-ভয়ে 
বুকে করি আনিতাম শয়নমন্দিরে, 
ধীরে ধীরে রাখি” তোরে কোমল শয়নে, 

নিপ্রিত পুতলী ! সুরভি চন্দন-পাঁথা 

দৌলাঁয়ে শরীরে তোর দিতাম সমীর, 

সেই তুমি তরুমূলে থুইয়া মস্তক ' 
করিতেছ ভূমিতলে রাখায় শয়ন! 
পা ছুখানি বেদনায় হয়েছে অস্থির, 
করিতেছে ধড়ফড় ধমনীনিকর, 



88 অনঙ্গরঙ্গিনী । [ পঞ্ঝঃ 
পা্িস্মিসসি 

কে দিবে মধুর সংবাহন ? মা আমার ! 

«. ধনিদ্রা), 

বৈদ্ভ। মহাশয়, যদি এ সময় কুমারীকে আনিতে পারেন 

মহৌিধির কার্য হয়। রর 

অমাত্য। সে আশা ত উন্ম.লিতগ্রায়; যে সৌদামিনী পলবে 

পলকে চক্ষুর উপর প্রতিভাত হতেন, ভাগ্যদোষে আজ তিথি 

একবারেই অনৃশ্ঠ হায়ছেন) কত অন্বেষণ করি, কোথাও ৫ 

দেখিতে পাই না! আবার জাগ্চেন। 

পুগুরীক।” (নেত্র উন্মীলিত করিয়া) 
হাঁ! কোথায় আমি? গেহে? তবে কিস্বপন? 

আরোহি” বিশাল করী নিবিড় অরণ্যে 

সসৈন্যে গিয়াছি যেন মৃগয়। করিতে, 

মুগযুথ অস্থুসরি” ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
দেখিলাম তরুতলে ধাড়ায়ে' নরলা, 

মায়ের বদন থানি ধূসর বরণ, 

অবয়বগুলি যেন কশ অতিশয়, 

কর্লেবরে একখানি মলিন বসন, 
কুঞ্চিত অলকগুলি সিথীর দুপাশে 
দেখিন্থু তেমনি আছে ললাট-তটাতে টু 

বোঁধ হয় বাবা বলি' ডাকিতে আমায় 

যেমনি দশনকুন্দগুলি বিকসিল, 
, অমনি শার্দুল যেন সমমর্খ লম্ফিল, 

আর যা দেখিন্ু াহা কছিব কেমনৈ? 
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যদিও থাকিতে শুয়ে এ মম পাঁলস্কে, 

স্পর্শিতাম এখনি যদিও তব অঙ্গ, 

তবুও, সরলা, 5558 

হা সরল! ! 

(নিদ্রা) 

পটক্ষেপণ। 

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক। 
তপোঁবন। 

(জ্ান-বেশে রঙ্গিনীর ও অহল্যা-বেশে সরলার প্রবেশ )। 

রঙ্গিনী। আ--এই তপোবন। সরলা, আমার পা ত আর 
চলে না, ভাই। 

সরলা। হরি! আমার দেহে ত আর দেহ নাই) দিদি, এই 
খানে"বসি এস। 

(উভয়ের উপবেশন) 
রঙ্গিনী। দে"খ্লে, সরলা, বাঁটার বাহিরে জগতের মুন্তিটি 

কেমন, সথ্্য কি উগ্র, বায়ু কি করুশ, মাটি কি, কঠিন) ভাই, 
আগে ত এ রব এমন ছিল না, কিরূপে এমন হ'ল? 

সরলা । বাঁবা হইতে সকল জালার উৎপত্তি, কাকে দোষ 
দিব? 

রঙ্গিনী। পোঁড়া কপালকে। 

সরলা। সে তসঙ্গের সাথী; তার সঙ্গে, দিদি, বিবাঁদ চলে 

কই? ভাই, জীমি শুই, (শন) আ!-আমরি! কি সুন্দর 
বাতাসটি! এর স্পর্শে অর্ধেক কেশ দুরু হল। 



৪৬ অনঙরঙ্গিনী | [ষষ্ঠ 
০০৪ 

পি 

রঙ্গিনী। আহা! হুর্যযদেব পাটে বসেছেন, সরলা, দেখ দেখ, 

বনস্থলীর কেমন শোভা হ/য়েছে। 

সরলা । রাঁজরাজেশ্বর এ বনে আছেন, তীর সঙ্গে ত ঞান 

আমাদের দেখা হবে? 
রঙ্গিনী। হবেই,__কিন্ত এ দূরবিস্তারিত বনের্ৰ কোন্ ভাগে 
যেতিনি আছেন, তা ত জানি না। কিন্তু দেখা হ'লে কিছু দিন, 

আমরা পরিচয় দিব না। 

সরলা । তবে, দিদি, এ বেশটি ছেড় না। পুরুষবেশে বড় 

সুন্দর সেজেছ।॥ 

পুরুষের বেশে যদি পুরুষ হইতে 

সরলার বরমালা তুমিই পাইতে। 
নেপথ্যে। সন্তোষ! সন্তোষ £ 

সবূলা। ওগো, এখানে তার নামগন্ধ নাই। 
(তপস্বীর প্রবেশ ) 

রঙ্গিনী। ওলো, তপস্বী যে! 

রঃ রি নী) পথম র। 
চি 

তপস্বী। জয়ো*স্ত। কে তোমরা? 

রঙ্গিনী। আমরা আগন্তক, এই মাত্র এখাঁনে এসেছি। 

সন্তোষ কে? 

তপস্বী। একজন যুব! তাঁপস , সেও দেখিতে দ্বিতীয় কন্দর্প, 

সেও এমনি নির্জনে থাঁকে ; দূর হতে তাই আমার ভ্রম হয়েছিল, 
কিছু মনে, কর না।, 

'বুঙ্গিনী। _ অনেকে নির্জন ভাল বাঁসেন বটে। 
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তপস্বী। আহা! সে যে তেমন ছিল না) বন্ধুগণে তেমন আশক্তি, 

গুরুজনে তেমন ভক্তি, বিদ্যায় তেমন অন্থুরাগ কুত্রাপি দেখা যায় 

না৭ কিন্ত এক্ষণে সকলই তার পরিবর্তিত হয়েছে। অঙ্গে সে 

লাবণ্য নাই, চক্ষুতে সে দীপ্তি নাই, মুখে সে হাঁসি নাই, অধ্যয়নে 
দে অনুরাগ *নাই, বন্ধুসংনর্গে সে লালস! নাই। কেন ধেঁ নাই, 

তারও নিণয় হ'ল না । কত হোম, কত ম্বস্তযয়ন, অন্তান্ত কত 

ক্লিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা গেল, সকলই নিক্ষল হ”ল। বস, 

তোমায় আমার একটি জিজ্ঞান্ত আছে; বেশবাসে বোধ হয় তুমি 

পুরবাসী কোনও মন্তান্ত বাক্তির পুত্র ; তুমি এই মুবা পুরুষ, সঙ্গে 

এই কিশোরবয়স্কা কুমারী, এর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? বৎস, 

তপোবনে পাতকের আশ্রয় হয় না। 

রঙ্গিনী। আপনার অনুমান সত্য; আমাদের নগরে বাস 

ছিল, আমরা মন্্ান্ত ব্যক্তির অপত্য ; বিধাতার নির্ধন্ধে পিতা 

আমাঁদিকে অকালে ত্যাগ করেছেন; আমরা নগরবাসে সাহসী 
না হয়ে তপোবনে বাস ক'ত্তে এসেছি। 

তপস্বী। উত্তম কল্প। এমন সুন্দর স্থান ভূমতগুলে দ্বিতীয় 

নাই। নাগরিকের! আমাদিগকে অরণ্যবাসী বুল্্) আমরা বলি, 

নগরবাসীরাই যথার্থ অরণ্যবাসী, আর নগরই যথার্থ মহারণ্য। 

যেখানে স্ফীতকায় ক্ষুদ্রচক্ষুঃ অহঙ্কার-হস্তী অনবরত হস্ত আক্ষালন 

করে, যেখীনে সর্বতৃক লোভ-শৃকর তীক্ষ দত্ত দ্বারা ধর্মক্ষেত্রকে 

অনবরত বিদারিত করে, যেখানে কামক্রোধ প্রভৃতি প্রচণ্ড শ্বাপদ 

নিরন্তর নির্ভয়ে বিচরণ করে, নিরন্তর মানবের সর্বনাশ করে, 

যেখানে অন্ান্ত "নানাবিধ বিপ্বত্তিভয়ে মান্র অহনিশ ভীত ত্রস্ত, 

সেই নগরই মহারপ্য,! সে অরণ্য কি মায়াময়! থা নিরবচ্ছির 

*প্স্প 
এ 
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প্রহিকসেবার ফলে মন্থুষ্য মনুষ্যত্বচ্যুত হয়ে ইহজন্মেই পণ 
প্রাপ্ত হয়! মূঢ় মানৰ আবার আপন সর্ধনাশের জন্ত দেই 
মহারণ্য শ্বহস্তে নির্মাণ করে! কি বিড়ম্বনা! বৎস, তপোবনে 

যদি দুদিন বাস কর, নগরের প্রতি একবারে গতন্পৃহ হবে) এখানে 
রোগ নাই, শোক নাই, অকাল মৃত্যু নাই; এখানে রন্নচন্তা নাই, 
বনমাতা নিত্যই সুস্বাছু পানীয়, অমৃতাস্াদ ফলমূল প্রচুর পরিমাণে 
বিতরণ করেন। এখানে উত্তমে অধমে প্রভেদ নাই, সকলের 

আপনাকে অধম, অপরকে উত্তম জ্ঞান করে। এখানে মানবের 

অনন্ত উন্নতি এঁহিক চিন্ত। দ্বার! ব্যাহত হয় না, এখানে সকল 

চিন্তাই পারত্রিক, সকল কার্য্যেই পরলোকের প্রতি লক্ষ্য । 

রঙ্গিনী। এখানে ত আমর! বাসস্থান পাব? 

তপস্বী। উপস্থিত আমার আশ্রমের অদূরে একটি আশ্রম শৃন্ঠ 
আছে, তন্মধ্যে তোমরা বাস ক'ত্তে পার,--অতি সুরম্য স্থান, 

নানাবিধ ফল পুশ্পের গাছে বেষ্টিত, পার্থ কলনাদিনী ক্ষুদ্র নদী। 

রঙ্গিনী। মূল্য দিলে আশ্রমটি আমরা চিরকালের জন্য ' 

পাই না? * 
তপস্থী। ইচ্ছা কর ত চিরকালের জন্ সেটি তোমাদেরই হইল। | 

এখানে, বস, পণাপণ নাই) মে তোমাদের নগরের প্রথা) 

তপোবনে প্রবেশ করে তোমরা জীবনেই পুনর্জন্ম লাভ ক/রেছ, 

সে সকল নাগরিক আচার ব্যবহারকে এখন জন্মাস্তরীণ ব্যাপার 

মনে কর। এক্ষণে ক্রমশ; রাত্রি হ'য়ে এল, আমার সঙ্গে এম। 

(সকলের প্রস্থান ) 
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মুস্পঙ্জা 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 
তপোবন। রাজার আশ্রমের সন্ুখভাগ। 

তপস্থিবেশে রাজা, যাদব ও পারিষদগণ উপবিষ্ট। 

হাদব। দেব, 

কেন আমি মদা অন্যমন? 

পড়িয়াছি বিষম সঙ্কটে, 

দেহ মোর বনচারী 

হৃদয় সংসারী )-- 

চিরপরিচিত্র গেহ চারুদরশন, 
বসন ভূষণ মাল্য অণ্ডরু টন, 

হরিণ-নয়নী দারা, 

তনয় অমৃতভাষী, 

স্ুবিনীত কত পরিজন, 

পলকে পলকে চিত করিছে শ্্জন ) 

বৃথা! মোর.সংসারতিয়াগ, 

বৃথা মৌর বন-আগমন! * 

কোথা গেলে, মায় কুহকিনি, 

অব্যাহতি দিবি তুই রে আমীয়? 
তোর'বিকট তাঁওবে * 



যাদব। 

অনঙ্গরজিনী। [ প্রথম 

এমনি কঠিন 'মোর হৃদয়গ্রাঙ্গন, 

অঙ্কিত ন৷ হয় তায় 

ত্রিবিক্রম-চরণ-লাঞ্চন ! 

সংসারবন্ধন বিনা 

চিত্ত যদি স্থির নাহি হয় 

কর পুনঃ সংসারে গমন, 

হৃদয়ে দেখিছ যাহা 

নয়নে দেখগে তাহ 

গ্বরলে গরল হবে ক্ষয়। 

ছিছি, দেব, 
তপস্বীর বেশ ধরি” 

তুমি রবে এ গহন বনে, 
আমি যাব আপন ভবনে? 

সেথা গিয়া কিবা স্থথ পাব? 

দেখিয়াছি মানবমংসার, 

জানি তাঁর যতেক বিকার) 

ছিল তাহা নন্দনকানন, 

পুণাপুষ্পে মোক্ষফল 
নিরখিতে করিয়। মনন 

বিদ্যা ধন অর্থ আদি চার তরুগণ্ 
রোপণ.করিল বিধি সে রমা কান 

মানবের দারুণ অত্াগ্য 

দেই সব তরুতলে : 
“কি জানি ঢািয়া দিল বে 

৮ ৯ 



বরাজা। 

তৃতীয় অর্থী। | ৫১ 

তারা মন্ততাকুন্থুম ধরে 
প্রসবে পাতকফল। 

( পরিচারকের প্রবেশ ) 

অনঙ্গের সংবাদ কি? 

পরিচারক | আহারান্তে নিদ্রা গেলেন। 

১ম পারিষদ। ক্লান্ত কলেবরে 

য় পারিষদ। 

বিশ্রাম করিলে দরশন, 

নিদ্রাদেবী যেন পান প্যস্ক উপরে 

সুললিত কুস্ুমশয়ন। 

অনঙ্গে হেরিয়া সহসা হইল মনে, 
যেন সুধা পান করি” অমরসদনে 

রণবীর লভিয়া কৌমার 

অবনীতে আইল আবার 

আমায় ভেটিতে ;-- 

সেই বদনেক্র ছাদ, 

সেই পাঁণিপাদ, 

সেই বাক্য, সেই দৃষ্টি, সেই সমুদুযু। 
এ অরণ্যে রণবীর 

আইল তনয়রূপে, 

বাকি আর কয়জন ? 

পতিসঙ্গ অভিলাষ করি, 

সে রাজনগরী 

পোঁবন-দক্কেতকাননে 

বু কৰিছে অভিমান 



৫২ 
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অনঙ্রঙ্গিনী। | প্রথম 
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৩য় পারিষদ। ,আহা!! 

রাজা । 

যাদব। 

ধনদ জনক যার 
সেকি না কাননবাসী 

না'হইতে যৌবনবিকাশ, 

বুঝিলাম, 
বাল বৃদ্ধ যুবা 

সকলে জগতীতলে প্রান্তনের দাস। 

মায়াময় রঙ্গভৃমি এ ভবসংসার, 

্নানবনিকর নট, কাল হৃত্রধার ; 

কালের নিয়োগে নর নানা লীল! করে,__ 

কতু ভোগী, কভূ যোগী, কভু সে ভিক্ষুক । 

রঙ্গভূমি এ ভবসংসার ! 

সতা!' 

চিন্কণ স্বনীল সুক্ষ অন্বরে রচিত 

উর্ধে বিস্তারিত কিবা অনন্ত বিতান ! 

* তাহে বিলপ্বিত কত দীপ অপরূপ ! 

ক্মেন আলোকধারা নিরবধি ঝরে! 

নিম্নে অবস্থান ভূমি মরকতময় 

কি পাদপে কত পুণে সদা সুসজ্জিত ! 

বিশাল এ রঙ্গডূমি বিচিত্র কেমন! 
সে রঙ্গে মানবনট কত লীল! কর! 

কোন দেশ পরিহরি' কর আগমন ? 

পদাপূ্ণ মাত্র কেন'কর বা! রোদন*? 
কমুবিত বনুধার এ যে দমীরণ). 



তৃতীয় অঙ্ক । ৫৩ 

প্রথমপরশে তার ব্যথিত কি হও ? 

ক্লুত ঘুম ঘুমাও, নবীন নটবর | 

ক্ষণে ক্ষণে মৃদু মৃছু হাস কি কারণ? 
অলক্ষিতে কে তোমায় দে দরশন ? 

অথবা ধেয়ীনে থাক মুদিত নয়নে? 

বুঝি বা হ্বদয়ে তুমি দিব্যজ্ঞান ধরি” 

পূর্বাপর চিন্তা কর, বাল-যোগিবর ! 

অচিরাৎ দে কিরণ তিরোধান করে, 

মায়ার তিমিরে তুমি পথহার৷ হও”! 
এ দিকে তন্ুটি তব শশিকলা সম 

নিতি নিতি নব শোভা পরকাশ করে ! 

খুঙ্গী পুথী করে ধরি, মলির আধার, 

পৃরিঃ পথ বসন্ত-কোকিল-কলরবে, 
বিদ্যালয় চলু'তুমি অলস চরণে ) 
মণির বণিক ছিলে, কাচ অন্বেষণ, , 

তাহাতেও অনুরাগী নহে তব মন! 

তার পর পর তুমি যৌবনের মা” 
কিন্নরসমান তব চিকুরবিস্তাস, 

অধরে মৃদুল হাসি, নয়নে কটাক্ষ ! 

আরোহিয় সুসজ্জিত তরুণী-তরণী 

বিলাসদাগরে তন্থ ভাসাইয়া*দাঁও ! 

তার পর রুদ্রমুন্তি সংগ্রামের সাজ, 

ললাটে বঙ্কিম রক্তচন্দনের রেখা, 
নয়নে লোহিত রাগ, শ্রুল বদন, 



৫8 

অন্ন । 

অনঙ্গরঙ্গিনী। [দ্বিতীয় 

থঙ্জা চর্ম উভকরে বড়ই ভীষণ! 

তার পর পুনরায় প্রশীস্ত মূরতি/, ' 

মংস তব ললিত, লুলিত ভূরুযুগ, 

ুত্রহস্তে কেশ গুলি ধরিয়াছে কাল 

গণ্ততল বিনত, দশন শিথিলিত, 

কালের কুঞ্চন-লেখা ললাটে উদ্দিত। 

শেষ লীল! স্বরভঙ্গ, জ্ঞান-বিপর্ধ্যয়, 

গত বল, অবিরল ভূতল আশ্রয়, 

“বিবর্ণ সকল অঙ্গ, অস্থি চর্ম সার, 

পঞ্চেন্দ্িয় বিকল, বিবশ নবদার ! 

( গটক্ষেপণ ) 

পপ 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 

তপোবন। 

অনঙ্গের প্রবেশ। 

ধূধার লহুরী, বিধু, করিতেছ দান, 

মল অবনীতল অনিল তরল 

নুনীল গগন তাহ! করিতেছে পান, 

' পান করি সবাকার অঙ্গ ঢল ঢল, 

কেবল বিরহিজন বিকল বিহ্বল। 
এ জুধীকিরণে, তরু, আমি তব গ্নায় 

লিখিলাম রঙগিনীর সুধাময় নাম, 
এ দ্বিকে আসিবে যেবা বনচাঁরী জন 



গর্ভাঙ্ক ] 

সন্তোষ । 

তৃতীয় অঙ্ক। ৫৫ 

কহিও তাহারে প্রেয়সীর গুণগ্রাম, 

»সতী গুণবতী প্রিয়! যুবতী-ললাম । 

যাও হে, অনঙ্গ, যাঁও ত্বরিত চরণে, 

বিরাজে কাননে চারু মহীরুহ কত, 

পত্রে পত্রে লিখ রঙ্গিনীর গুণগ্রাম, 

এ কানন মহাকাব্যে কর পরিণত, 

আনন্দে করুক পাঠ বনবাসী যত। 

( অনঙ্গের প্রস্থান ১ কিযাতক্ষণ পরে 

সন্তোষের প্রবেশ ) 

এ নিশিতে কত সুখী তুমি তরুবর ! 
অন্বর সময় পেয়ে ফে'লে*ব্হদূরে | 

মৃদু হেসে কাছে এসে কিশোরী চন্দ্রিকা 

অঙ্গে তব অঙ্গ ঢে'লে অমৃতপরশ 
সোহাগে ুিছে চারু অধরপল্পব ! , 

বাম সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে থেকে এতক্ষণ 

বিন্দু বিন্দু স্বেদজল সর্ধাঙ্গে উদ্দিত | 

তাহা দরশন করি, স্নিগ্ধ সমীরণ 

ধীরে ধীরে করিতেছে চামর ব্যজন ! 

(নীরব) 

এমনি অমলগৌর, এমনি কোমল, 

যেন বা তন্ুটি চুর্ণকর্পুরে রচিত, 

পলকে পলকে নব আভা পরকাশি' 
এমনি যৌবন তার নুন উদ্দিত!' 



৫৬ অনঙ্গরঙ্গিনী। [তৃতীয় 
০০ 

এমনি পরশ তাঁর অমৃতস্থরস, 
আহা সে অমৃতরাশি আমি পাৰ কবে? 

রজনী-আগমে, তরু, সে বিধুবদনী 

এমনি আমারে কবে করুণা করিবে 1, 
( পটক্ষেপণ ) 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক । 
তপোবন। 

পত্র পড়িতে পড়িতে রঙ্ষিনীর প্রবেশ। 

রঙ্গিনী ৷ (পাঠ আছে রে কোথায় মেদিনী মাঝারে 

রমণীরতন রঙ্গিনী সম? 

অভিলান 'যদি হেরিতে কিন্নরী 

যাহ তবে যথা রঙ্গিনী মম। 

লোচনে সফরী বেণীতে'ফণিনী 

কণ্ঠেতে কিন্নরী রঙ্গিনী মম, 

আছেরে কোথায় মেদিনী মাঝারে 

 রমনীরতন রঙ্ষিনী সম? 

দেখি এটিতে কি,_এই যে সরলা । 

( পত্রহস্তে সরলার প্রবেশ ) 
সরল! । দিদি, দেখ। 

রঙ্গিনী। কি দেখি। , 

সরল! । পড়ি শোন, ৰ 
. স্থরগ্ণ মিলি? বিরির্চসদনা 

করিয়! গমন বলিল, বিধি/ 



গর্ভাঙ্ক ] 

ত্রিলোক-মাধুরী আহরণ করি" 

তৃতীয় অঙ্ক । ৫৭ 
পপি পাস পিসি 

নিরমাণ কর একটি নিধি, 

'অখিল মাঁধুরী একই আধারে 
হেরিতে অধীর হ*য়েছে মন ॥ 

পুরাইতে সাধ পরম আদরে 
ধেয়ানে বদিলা কমলাসন । 

অমরের চিত করিয়া! মোহিত 

হইল উদ্দিত একটি বালা, 

সাবিত্রীসমান নিরূপমা সতী, 

সীতার সমান সুচারুশীলা, 

সকল কলার বাণীর সমান, 

মনোজললনা মধুরিমা়,' 

ইন্দিরা সমান মহিমানিধান, 
বিলাসে শুলোম-নন্দিনী প্রায় ; 

প্রেরণ করিলা তাহারে বিরিঞ্চি 

ভূষিত করিতে ধরণীধাম, 
পুলকে বিস্ময়ে মানবের জাতি 

রাখিল তাহার রঙ্গিনী নাম। 

বিধি রে তোমার চরণে আমার 

অপর কামনা কিছুই নাই, 
ই বর মাগি, যাবত জীবন 

তাহারি চরণ সেবিতে পাই। 



৫৯ অনঙ্গরঙ্গিনী | [ তৃতীয় 
৯ 

রঙ্গিনী। ও মা! কে নিশ্চিন্ত হয়ে এ প্রেমের গীত গেয়েছে! 

বুঝি তার অন্ত কর্ম নাই! 
সরলা । কি আশ্পর্য্য, দিদি, কবিতায় যে তোমার নাম! তুমি 

খুব আশ্চর্য হঃয়ে, কি বল? 

রঙ্ষিনী। তাঁ এমন কবিতা আমিও ছু একটা 'পেয়েছি, এই 

দেখ, একটি ক্ষুদ্র তাল গাছে কি ছিল। এইটি তুমি পড় ত, আমি 
এখনও পড়ি নাই। 

সরলা। কি দেখি, (পাঠ) 

(কেন ভ্রমিতেছি জগতে একাকী, 
সঙ্গিনী সঙ্গিনী-সঙ্গিনী কই? 

হিয়! জুড়াই রে কাহার নিকটে, 

রঙ্গিনী রঙ্গিনী রঙ্গিনী কই! 
তাই ত, এযে রঙ্গিনীময়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাল তমাঁল পিয়ালের 

গায়ে, বকুল কদস্থের গায়ে তোমার নামটি লেখা, পাতায় খাতায় , 

কবিতা, কবিতাপন তোমারই নাম, রস্তার অঙ্গ ত ক্ষত বিক্ষত, , 

পদ্মিনীর অতঙ্গও নখচিহন) কোন নাগরের এ কর্ম তাকি 

তুমি জান? ,. 
রঙ্গিনী। একি পুরুষের লেখা ? 

সরলা। পুরুষের বৈ কি, তার গলায় এক ছড়া হার আছে, 

হার ছড়াটি আগে তোমার গলায় ছিল; ওকি, মাথা হেট 
কর কেন? 

রঙ্গিনী। কে সে, সরলা? 

সরলা। কি আশ্কর্যা! এমন ত কখনও দেখি নাই! 
'রঙ্গিনী। বল না, ভাই, সেকে। 



গর্ভাঙ্ক ] তৃতীয় অঙ্ক। ৫৯ 
স্ম্পাস্থিটি 

সরলা । হরি! হরি! মিলন যখন হবার হয়, কোনও 

বাঁধাই থাকে, না,, সমুদ্রে সেতুবন্ধন হয়) জগতে কত অঘটনই 

ঘটে! দেখে শুনে অবাক হ,য়েছি। 
রঙ্গিনী। বল না, ভাই, কাকে দেখেছ, মিনতি করি, হাতে 

ধরি, বল। ও 

মরলা। কি কর কি কর, দাদা, সর সর সর, 

| দেখিতে যে পোড়ালোকে পাইবে এখনি, 
পুরুষ পরশমণি সদ। সমুজ্ল, 

জনমের মত আমি হব কলঙ্ষিনী * 

রঙ্গিনী। কপাল আমার ! অহল্যে, আমার অঙ্গে ধুতি চাদর 

ব'লে কি অন্তরেও তাই? পাষাণি, নারীর হৃদয়টি কেমন তা কি 

তুমি জান না? বম্তীর যে পলকে প্রলয়, জ্ঞান হয়। ভাই, বল 

দেখি পুরুষটি দে'খ্তে কেমন, কত বয়স? 

সরলা। ও গো, বয়স অন্ন, দেখতেও বেশ, রঙ্গভূমিতে যার 

রঙ্গ দে'খে তুমি আত্মহারা হয়েছ, এও তারই রঙ্গ । 

রঙ্গিনী। নাও, এখন ব্যঙ্গ রাখ, সত্য কথা বল। 

সরলা । সত্য ঝ'লচি, সেই। 

রঙ্গিনী। অনঙ্গ 

সরলা। অনঙ্গ। 

রঙ্ষিনী। হরি! হরি! এ ধুতিচাদরে আর ফলকি? তার 
সঙ্গে তোমার কখন দেখা হল? তখন সেকি ক'র্ছিল? সেকি 
বল্পে? এ বনে সেকি করে? কোথায় থাকে? কি বেশে 

'আছে? আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল? আবার কখন'তার সৃনন 
তোমান,দেখ হবে? সব কথার উতর একবারে চাই। 



৬৩ অনঙ্গরঙ্গিনী। [ তৃতীয় 
৯৯ তাসলিমা শিস সস সিসির সপে সরস লা সস 

সরলা। তোমার মতন ত কার্তিক নই; ছটা মুখ থা”কৃলে 
বরং অত উত্তর একবারে দ্রিতে পা*ত্েম। 

রঙ্িনী। সেঁত জানে আমি পুরুষের বেশে এ বনে আছি? 
রঙ্গভূমিতে তাকে যেমন সুন্দর দেখেছিলাম, এখনো! ত তেমনি 

আছে? ্ 
সরলা। আপনার চক্ষেই দেখ না, এ যে সে আস্ছে। 

ূ (অনঙ্গের প্রবেশ) 

রঙ্ষিনী। য| হক, ভাই, এর সঙ্গে ছুটো কথা কই। ওগো, 

শুন্তে পাচ্চ? « 
অনঙ্গ। পাচ্চি বৈকি,কি বল্চ? 

রঙ্গিনী। কটা বেজেছে বল দেখি? 

অনঙ্গ। বনে ত গড়ী নাই; “বেলা কত” জিজ্ঞাসা করা 

উচিত ছিল।' 

রঙ্গিনী। বনে তবে প্রেমিকও নাই) প্রেমিকের দণ্ডে দণ্ডে 
হা হতাশ, পলকে পলকে দীর্ঘখাস, যেখানে প্রেমিক থাকে 

সেখানে ঘড়ীর আবশ্তক কি? সময় যতই কেন আস্তে যা"ক্, 

প্রেমিকের কাচের্শটক ধরা গড়ে। 
অনন্গ। “আস্তে কেন? দ্রুত” বগল্পে কি মন হত? 
রঙ্গিনী। তা কারো সময় দ্রুত যায়, কারে। আস্তে আস্তে 

ষাঁয়, কারো! বা মোটেই যায় না। শুনবে, কার সময় কেমন 

যায়? | 
অনঙ্গ | শুনি, কার সময় দ্রুত চলে? 

রঙ্গিনী। যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, তার সময় বাযুবেগে চরে 

দে'খ্তে না দেংখ্তে প্রাণত্যাগের সময় সম্মুথে এসে পাড় ।০) 



গর্ভা্ক তৃতীয় অঙ্ক। ৬১ 
সম্প্পিস্পিস্িসিপাস্পাসিস্পিস্পিসল 

অনঙ্গ। কার সময় ধীরে ধীরে যায়? 

রঙ্গিনী। বিবাহের পর বতক্ষণ মিলন ন! হয়, দল্পতীর সময় 

ম্থর-গমনে যায়" _যায় যায়, যায় না। 
অনর্গ। আচ্ছা, কার সময় মোটেই যায় না? 

রঙ্গিনী? বৃদ্ধ বয়ঘনে যার বিবাহের আবশ্তক, তার সময় 
মোটেই চলে না, স্থির হ'য়ে থাকে । 

* অনঙ্গ। কেন? 
রঙ্গিনী। সে কুড়ি বর পূর্বে যে বয়ম বলিত, আজও বলে 

সেই বয়স, সুতরাং এ কুড়ি বসর তার সময় অগ্রসর হয় নাই, 

স্থিরভাবে আছে। 

অনঙ্গ। ভাই, তুমি কোথা থাক? 
রঙ্গিনী। এই বনের প্রান্তভাগে, সঙ্গে এই ভগিনীটি থাকে। 
অনঙ্গ। এই কি তোমাদের জন্মস্থান ? 

রাঁঙ্গনী। যেমন এই মুগজাঁতির, তেমনি আমাদেরও । 

অনঙ্গ। তোমার কথাগুলি কিন্তু নাগরিকের মতন। 
রঙ্গিনী। অনেকে তাই বলে বটে। আমার*এক কাকা! 

নগরে থাকেন, বাল্যকালে তার কাছে ছিলীম, খরার কাছেই বিদ্যা 
শিক্ষা হয়েছিল, তাই বোধ হয় এরূপ হ/য়েছে। কাকা। যৌবন- 

কালে প্রেমের দাঁয়ে অনেক ক্লেশ পেয়েছিলেন, তার মুখে নারী- 
জাতির অনেক দৌষের কথা শুন্তে পাওয়া যায়। 

অনঙ্গ। ওদের কোন্ দোষটি গ্রধান? 
রঙ্গিনী। কোন্টিকে প্রধান ব'ল্ব? সব গুলি যে সমান। 
অনঙ্গ। তবৈ গোটা কতর্রের নাম বল না, শুনি। , 

' রঙ্গিনী! তা'আমি যাকে তাকে বলি না, উপযুক্ত পাত্র পাই 
৬ 



৬২ অনজরজিনী। [ তৃতীয় 
পস্পাস্পিি পিসি পিস সিসি সিসি পি পিপিপি ৫িসিপসিস্পিসিসিসিসিসিসপি পি সিসি সিসি পিসি পিপিপি পিসি সিসি সিসি সি 

ত বলি। সম্প্রতি কে'একজন আমাদের বনে এসেছে, গাছ গুলির 

গায়ে রিঙ্গিনী” এই নামটি লিখে রাখে, পাতায় পাতায় রঙ্ষিনীর 

উদ্দেশে কত কবিতা লেখে, তার জালায় আর্মীদের গাছগুলি 

অস্থির) যদি সে ভাবুককে পাই, কিছু উপদেশ দি) মে বোধ 

হয় প্রেমের জরে একবারে বিহ্বল। 

অনঙ্ক। ভাই, আমিই সে রোগী। 

রঙ্গিনী। তুমিই আমাদের বনকে রঙ্গিনীময় করেছ? 

তোমার রঙ্গিনী কেমন দেশ্খ্তে ? 

অনঙ্গ | কেমন্ধক”রে বৌঝাঁব? তেমনটি যে দেখতে পাওয়া যায় না। 

রঙ্গিণী। একবারে অদৃষ্ত না কি? | 
অনঙ্গ। তা নিতান্ত মিথ্যাও নয়, সে যে আলোকনপিণী, 

আলোতে মিশে |থাকে।, | 

রঙ্গিনী। 'তবে অন্ধকারেই তার প্রকাশ, তোমার পক্ষে 

স্ববিধা বটে। আচ্ছা সে কত বড়? 

অনঙ্গ। এই--আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে। 

রঙ্গিনী| প্রেমজ্বরের ঘে সকল লক্ষণ জানি, তোমার ত ভাব 

একটিও নাই।  », 

অনর্গ। এজরের কি কি লক্ষণ? 

রঙ্গিবী। এ জরে মুখ সদাই বিরস থাকে, তোমার তা নয় 
চোক সদাই ছল ছল করে, তোমার ত! নয়; এ জরে কেশ 

আলুথালু হয়, বেশ আলুথালু হয়, তোমার কেশ বেশ সকলি 

পরিপাটা ; আপনার প্রতি যার এত যত্ব মে যে অপরক্ষে আস্তরিব 
ভাল বামে,তা ত আমার বিশ্বাস হয় না। তোমার দেহটি বোধ 

হুয় বয়দদোষে ক্রিছু রমস্থ হয়েছে, শুনেছি মকরধ্বজসেবনে এ 



গর্ভাঙ্ক ] তৃতীয় অঙ্ক । ৬৩ 
পস্সপি্পিপিসপরটিপসি ২টি সিসি টিপস সি পিশিস্পি্রিসিপিপািশিস্পস্িসিশীিউিপাশা্পিস্িস্িস্পিপিস্পেস্টিসিসািসপস্সিস্পিিসিশািপিসিশসিত৫জি ০৯৯ 

ব্যারাম সারে ) আহা, এ বনে এমন কেউ নাই যে তোমায় আরাম 

করে দেয়! 

 অনঙ্গ। ভাঁই, মনোমত বৈগ্ঘ অভাবেই আমি গেলাম। 

রঙ্গিনী। আমি বলি, রসটুকু যদি আপনা আপনি পরিপাক 
হয়, খুব মঙ্গষ্ঠাই হয়। বৈষ্ঠের হাতে গেলে যার পর নাই কষ্ট 
রোগের অপেক্ষা ওধধের ক্রেশ যে বেশী। তা তুমি যদি একান্তই 
আরাম হ'তে চাও, আমি একটা মুষ্টিযোগ জানি। 

অনঙ্গ। কেউ আরাম হয়েছে? 

রঙ্গিনী। কত লোক)-_-এই সেদিন একঞ্জন আরাম হয়ে 

গেল। তার প্রিবতমার নাম মনোরম) তাকে বল্লেম, তুমি 

দিন কতকের জন্য মনোর্মাকে ছাড়, নিত্য নিত্য আমার বাড়ী 

এস, আমাকেই মনোরমা মনে ক'র, আমায় মনোরম! বলেই 
ডেক, আর সেই ভাবেই আমার সঙ্গে আঁলাপ কত্ত থাক। দে 

তাইফ্ষরে। তখন আমি মুষ্টিযোগ আরম্ভ ক'ল্লেম। 

অনঙ্গ। কিকণল্পে? 
 বঙ্গিনী। তাকে যখন বিমর্ষ দেখি, আমি হো হৌ করে হাসি, 

বখন তাকে প্রফুল্ন দেখি, কেঁদে সারা হই; ,য্খুন সে রদিকতা| 

আরম্ত করে, আমি প্রাণপণে গালাগালি দি) তাঁকে একবার 

না দেখলে থাকতে পারি না, দেখলে কিন্তু লাঞ্চনার সীমা রাখি 
না। ক্রমে তাঁর মনে মনোরমার নাম গন্ধ রহিল না) সমস্ত 

সংসারের উপর আবার এমনি তার বিতৃষ্ণা হ'য়ে গেল, যে সে 

দর্বতাগী হয়ে কাণীবাম ক'রেছে। তুমি যদি ইচ্ছা কর, 
তোমাকেও আঁরীম কভ্তে প্মরি,--যেখানে রঙ্গিনীর .নাম হবে, 

সে পথে তুমি যাবে নু|। 



৬৪ অনঙ্গরঙ্গিনী । [ চতুর্থ 
কপি সপ পিপাসি সি শিপিসিস্পিসি সিটি টি উ উিপাস্পিি এপিি্িস্টাতিসিসিস্পিস্পিসিিস্পিসপিসপিসিশিপাসপিসিিসপি পপি সিটি ০৯ 

অনঙ্গ। ভাই, আমার আরামে কাজ নাই। 
রঙ্গিনী। আমি ত টাঁকা চাই না, হাতযশের জন্য চিকিৎস! 

করি। তা আমায় রঙ্গিনী ঝ'ল্তে তোমার ক্ষতি'কি? ৮ 

অনঙ্গ। তাতে ক্ষতি কি? সে ত সুখের কথা। 
রঙ্গিনী। আমার বাড়ী কিন্ত নিত্য নিত্য যেতে হবে। 

অনঙ্গ । তাও যাব, পরম আনন্দের সহিত যাব। 

রঙ্গিনী। তবে আজ আমার সঙ্গে চল, আমার কুটার দে*খে 

আঁদ্বে, আমিও একদিন গিয়ে তৌমার আশ্রম দেখে আস্ব। এস। 

অনঙ্গ। আচ্ছা ভাই, চল। 

রঙ্গিনী। “ভাই” কি? রঙ্গিনীঃ বল। এস বন, ঘরে 

যাবে? 

সরলা । চল। 

(সকলের প্রস্থান |) 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক | 
তপোবন। 

তরুতলে সস্তোষ শয়ান। 

রঙ্গিনীর প্রবেশ। 

রঙ্গিনী। নিত্য নিত্য দেখি আমি যতনে তোমায় 

কি চিন্তায় অহরহঃ রহ নিমগন ? 

থাক কেন অধোমুখে চলিতে বসিতে ? 

সহসা তাপস কেহ সম্মুখে পড়িলে 
জিন 



গর্ভাস্ক ) তৃতীয় অঙ্ক। ৬৫ 
শম্পা 

কি লেখা পেয়েছ বল হৃদয়ের পত্রে 

পড় তাই অন্ুক্ষণ একতাঁনমনে ? 
(বিরল পাইলে তব নয়নযুগলে 

বৃস্তহীনকুন্দনিভ অস্রুবিন্দুচয় 

বিকসিত,হয় কেন রাশি রাশি করি+? 

সন্তোষ । নাকিছু নয়। (উপবেশন ) 

রঙ্গিনী। কিছু নয়? 

সন্তোষ । 

কেন তবে তরুমূলে মাথাটি থুইয়! 

একাকী শুইয়া রোদন করিতেছিঙ্জল? 
এই দেখ অশ্রধারা মূল-উপাধান 
ধৌত করি" পড়িয়াছে ভূমির উপরে । 
শুনিবে প্রবন্ধ মম ? পীন,অশ্রুদীম 

তাহার অক্ষর পংক্তি, ছেদ'দীর্ঘশ্বা্। 

কিশোরী তাপসবাল! আছে তপোবনে 

তেমন রূপের রাশি কতু দেখ নাই; 

প্রথম প্রথম সেই রূপ নেহারিলে 

কি যেন পড়িত মম মানসভূমিতে 

নবোদিত-দিবাকর-কিরণের মত। 

দাড়ায়ে সরসীকুলে ছায়াতরুতলে 

বিজনে বিজনে তার লাবন্তলহরী 

ছুনয়নে কতবার পান করিয়াছি! 

চেতনা! হইল শেষে করিতেছিলাম 

কুধাপান-_নুরপান__বিষপান আমি ! 
প্রদীপের শেষহাসি, মুমুর্যুর জ্ঞান, 



৬৬ 

লস্টিপাসিপাসিশপি 

রঙ্গিনী। 

সম্তোষ। 

রঙ্গিনী। 

অনঙ্গরঙ্গিনী। [ চতুর্থ 

মেঘদিনে তপনের সায়াহ-আতপ, 

থাকে কতক্ষণ? তেমনি চেতন! মম 

ুহ্র্তে করিল আর মুহূর্তে ঘুটিল ! 

অথবা ফুক্রাময হইল চেতনা, 
মদনের অতিপ্রিয় প্রিয় মুরতি 

আরতি! চরণনখে অলক অবধি 

যথা তথ! দেখি আমি মুদিতনয়নে 

নীরবে তাহার সঙ্গে কত কথা কই! 

দূরে বিরাজ করে নীর নিরমল 

শীতল করিতে তব তৃষিত রসনা, 

চিত্রাঙ্কিত সরোবরে তবু অবিরল 

করিতেছু কেন তুমি অঞ্জলিরচনা? 

* হা!কিকরি আমি! 

বলিলে সে ললনার বদতি এ বনে 

যাও তুমি তার কাছে ত্বরিতচরণে, 

“ দেখাওগে হৃদয়ের দাবহুতাশন 

সস্তোষ। 

অরশ্ত করিবে বালা করুণাসেচন। 

হায়! 

গরলসমান ভাবে আমায় সে ধনী, 

দুঃখের কীর্তন আমি কখনে| করিলে 

কত সে বিদ্রপ করে অনলবচনে 
সুন্দর সিন্দুরে মাজা! অধরযুগলে 

নাহি কঠিনতালেশ মার কোনো! রূপে, 
সময়ে সময 1 উপ 



গর্ভাঙ্ক ] তৃতীয় অঙ্ক । ৬৭ 
৮ ৮৯ সিপািপিসতিসসিপাসি পো পস্পি পিসি সিসি পিসাসাসিসপাস্পিস্পিস্পির্সিসিসসসপ সস পিসি পাত পিসি ২ ০ 

নেপথ্যে। 

সন্তোষ । 

বাক্য বরিষণ করে উপলকঠিন। 
হিয়ার জালায় গিয়া প্রিয়ার নিকটে 

ধরিনু চরণে তাঁর বহুত বিনয়ে ; 

করুণা করিবে ধনী বড় আশা ছিল, 

নয়ন তুলি ধীরে, কিন্তু কি দেখি? 

ললাটে কপোলতলে অপাঙ্গে চিবুকে 

মন্দম্মিত পড়েছে ছড়ায়ে ?-- 

যেমতি কুমুদবনে জ্যোৎস্না অভিনব ? 

না তা নয়,_বলবাঁন্ কোপের ছিল্লোলে 

কাপিছে অধরদল ! 

কেন বিধি বধিল না তখনি আমায়? 

সে অবধি এই দশা হয়েছে আমার । 

আয় রে হরিণ! এখনো! বালক তুই, 
এত চতুরতা৷ বল্ শিখিলি কোথায়? 
অই ফুল্লরার কণ্ঠ ! আসিবে এখনি । 

( রঙ্গিনীর বৃক্ষপশ্চাতে গমন) ফুল্লরার প্রবেশ) 

ফুল্পরা। 

সন্তোষ । 

এস, প্রিয়তমে, এস, বন একবার, 

ভক্তিযোগে ধরি তৰ চরণে আবার, 

দহিব এ হুতাশনে আর কতদ্দিন? 

দৃহিবে, দেহটি তব যাবত রহিবে। 

প্রিয়তমে, কবে তুমি আমার হইবে? 
মম দরশনে কবে মৃছুল হাঁসিবে ? 

ইহজন্মে জন্মাস্তর কবে দে লভিব ! 
হও,মম, কাস্তে! মৃখি,! প্রেয়সি !'জান কি 



৬৮ 

ফুল্লরা। 

সন্তোষ। 

রা 

ম ৯ সিসি িস্পিপপা্িসিস্সি 

অনঙ্গরঙ্গিনী। [ চতুর্থ 

কত ক্ষত এ হদয় তব আখিশরে? 

তুমি না৷ ওষধ দিলে ধর্ম কি থাকিবে? , 

রমণী হইয়া, পরিয়ে, তাপসে বধিবে ? 

নীরবে রহিলে কেন, অমৃতবচনি? 

ন| হয় ভগন! কর, বল কুবচন, 

তাহাও আমার পক্ষে মহামূল্য ধন! 

অবাক হয়েছি আমি, নয়ন আমার 

কেমনে হৃদয় তব করিল বিক্ষত? 

স্থকামল মে নয়ন অতি হীনবল 

আপনারে বীচাইতে সদাই বিব্রত ) 
রেখুটি বাতাসে উড়ি” সমুখে আইলে 

সচকিতে আসমনি যে লুকাইতে "চায়, 

'সে ভীক্ কেমনে তব হৃদয়ে করিল 
বিষম আঘাত হেন? হায়, একি দার! 

সমুজ্জল স্থুকোমল সুনীল গগনে 

রঙ 

_ অশনিহ্জন, সখি, যে জন করিল, 

সম্ুল মনোরম মানবনয়নে 

কঠোর কটাক্ষ, সথি, দেজন স্থজিল 7 

হৃদয়ের মূলে তাহা যেদিন পড়িবে 

চঞ্চলনয়নি ! তুমি সেদিন দেখিবে, 

অচল সদৃশ তব যদিও হৃদয়, 
ভিত্তি তার শিথিলিত হয় কি না হয়। 

করিলাম নিমন্ত্রণ, এ/মবলাজনে 

উপহাস যত লা করিও তখন, ' 



গর্ভাঙ্ক ] 
৮ ২৬ উস প৯০০৯০৯প৯ 

রঙ্গিনী। 

তৃতীয় অঙ্ক । ৬৯ 

যতদিন সে সময় উদিত ন! হয় 

ফুল্লরার সমুখে না কর আগমন, 

চাঁহি না করিতে তব মুখ-দরশন 

( সমীপে আগিয়। ) 

বৃথাই বছিছ তুমি অবলামূরতি 

অন্তর তোমার যদি কঠিন অমন, 

অবলান্লভ দয়! না হয় ত্যজিলে 

অবলান্থুলভ কেন চাতুরী ত্যজিবে ? 

যে পণে অনেক লাভ কেন তাহাচ্ছাড়? 

ঘরে বসি' পাঁও যদি এ পরশমণি, 

চিরস্থায়ী, প্রেমোজ্জল, নয়নরঞ্ীন, 

বহুত করিলে লাভ রূপবিনিময়ে । 

পুরুষের রূপ গুণ পরীক্ষা করিতে 
কামিনী যেমন পারে কে পারে তেমন? 

ছি ছি, তুমি এ রতন চিনিতে অক্ষম ! 

একবার দেখ তুমি তুলিয়া বদনা 
এ মাধুর্য, এ গীরিতি নহে সাধবিণট 

হেলাঁয় ত্যজিলে তুমি এ রত্ব অতুল 

সমতুল এ জীবনে আর কি মিলিবে? 
প্রেম অঙ্গীকার কর, ধর এ বচন, 

সে রাখ, স্থখে থাক, যাবতৃ জীবন। 

ফিরায়ে বদন থানি নীরবে রহিলে ! 

(সম্তোষকে ) 
ভাই! 

.প৯শ্পতিপী পিসি ত্পাস্পিসপিসপিসপিস্পিস্টিসিপাস্পিসিস্পিিসপিপািসিতিসির্িসিিসিশ্াসি তি স্লাসিশ 



৭০ অনঙ্গরঙ্গিনী। [ চতুর্থ 
পতি সিসি সিসি 

রমণীর হৃদয়টি আমি যত জানি 

জনমি' পুরুষকুলে কেবা তত জানে ?, 

জলিলাম এতদিন তাহার জলনে রর 

আছে সীমা অবনীর, জলধির তল, 

রমণীর রূপগর্ব অসীম অতল। 

ভাই, 
ভাবিনীর অভাব কি এ ভবভবনে ? 

সমাদরে কত জন তোমা হেন ধনে 

রাখিবে মাথায় করি”, ইহারি কারণ 

হইতেছ কেন তুমি অধীর এমন ? 

ফুল্পরা। (স্বগত ) 

_. ধরিয়া মুনবতন্থ, তরুণ বসস্ত, 

“ আইলে কি তপোবনে করিতে বিহার | 

বিলম্ব উচিত ছিল আরো কিছু দিন 
এখনে! জগতীতলে শীতঅধিকার। 

রঙ্গিনী।  ফুল্পরে! 
«আমায় দেখিছ কেন উৎফুল্ললোচনে ? 

অই যে নিবিড় নীল কুটিল কুস্তল 

স্তুপে স্তপে বিলম্বিত নিতম্বমগুলে, 

মেদ্দিনীমগ্ডলতটে যেন কাদদ্ধিনী ! 

আলিঙ্গিত বাল-ইন্দু ললাট-ফলক ) 

প্রভাত-নলিনদল-বিলোল নয়নে 
কেল্লি-চপল মধুপ ছারকা তরল, 

* কচি কচিংগর্টিল নবনীতম্য, 

৬ সি 



গর্ভাঙ্ক ] 
বাপ শাস্ি পাপিস্পিসি পিসি পিপিপি উস সিসি 

ফুল্লরা । 

বঙ্গিনী 

কুল্পরা। 

তৃতীয় অঙ্ক । ৭১ 
পেস পা পিস্পিস্পিিসি স্রাপি সি 

রসালপল্পবনিভ সরস অধর, 

বিলোকনে আমিও কি হইব বিহ্বল? 

আরাবিব ভক্তিযোগে ইহারি মতন? 

এ জনমে সে আশায় জলাঞ্জলি দাও ! 

শতেক বরষ ধরি+ কর তিরস্কার, 

আনন্দে শুনিব হেন ভতসন! তোমার ; 

না জানি ইহার মুখে বিনয়বচন 
অঙ্গে মোর বাজে কেন কাটার মতন। 

কি ফল তোমার বল আমার বচন্সে? 

চরিতার্থ কর তুমি অন্ুরাগিজনে। 

সন্তোষ, এখন যাই আমি। (প্রস্থান ) 
(স্বগত ) 

দেখিলাম রূপ এত এই ত নূতন, " 

আসিরাছ কত দিন তুমি এ কানন? 

তরুজালে তন্থ তব অই-_অই--অই__ 
অই যে পড়িল ঢাকা, দেখা যায় কই? 

আলো করি+ বনভাগ এতক্ষণ চছিছল, 

নয়নের অন্তরাল কিহেতু হইলে? 
দেখিতে যাহার মুখ ছিন্্র এতক্ষণ, 

সে জনে বঞ্চিত যদি হইল নয়ন 

এ ভূমিতে লগ্ন আর কেন রে চরণ? 

(প্রকাস্তে। আঃ 

কোথা গেল নলিনাক্ষ ? এমন চঞ্চল! 

( হিপাসেষণে সন্তোধ নিতান্ত ) 



৭ 
৯ স্পস্ি সি ১ সিস্পিসি সিসি সিস্পিসপসপিস্লিসীসাস্পি সপন 

সন্তোষ । 

কুল্লরা। 

সঙ্তোষ। 

অনঙ্গরতিনী। [চতুর্থ 
৯ সিসির সপ্তম সিসি স্সপিন্মিলাাসি ২৭ 

ঘেমতি মানসসরঃ নিশা-অবসানে 

কেন হে ধরিলে রাগ কমলবদনে? 

বুবিয়াছি, রসময়, ওটা তব ছল, " 
রাগিলে উহার মন রাখিতে কেবল, 
প্রাণের সকল কথা শোনাব বিজনে, 

পৃরাগয়ো কামনা মম,মিনতি চরণে । 

(হরিণশিশু লইয়া সন্তোষের পুনঃ গ্রবেশ ) 

এখনও কেন রে খেলিছ বনময় 

জাশ্রম যাইতে বুঝি হয়নি সময়? 

প্রত্যয় না হয় যদি ভগ্বীর বচনে 

দেখ দেখ, চুল রে, আপন নয়নে, 

যেন বা বেজলীজলে সিন্দূর মাড়িয়ে 

* রঞ্জিত করিয়ে তায় পৃথুল শরীর 

তরুচক্র-অন্তরালে পড়িছে গড়ায়ে 

সরোজ-পরাণপতি অই যে মিহির ! 
_ উহার-আভায় দীপ্ত উভয়বদন, 

দাঁনিছ না কত শোঁভ! করেছ ধারণ! 

এখনি আধার হবে, নারিবি চলিতে, 

বুকে করি' তত দূর তোমায় বহিতে 

নারিব আজিকে আমি,-নব এক ভার 

পড়িয়াছে, হরিণ রে, হৃদয়ে আমার ! 

(গমনোন্ুখী ) 

প্রিয়েঃ চলিলে কি ? 

তাপসের মনত একমাত্র ধন, 



গরতীঙ্ক ] তৃতীয় অঙ্ক। প৩ 

তাহাও যে ত্যাজিয়াছি তোমার কারণে, 

আমায় তিয়াগ তুমি কেমনে করিবে ? 
(চরণে পতিত ) 



প্রথম গর্ভান্ক | 

তপোঁবন। রাজার আশ্রম। 

রাজা ও পারিষদগণ। অদূরে রঙ্গিনী। 

রাজা । এই মাত্র যার কথা কহিতেছিলাম 
অই সে কুমার, দেখ, কেমন সুন্দর ! 

না জানি ও কার বংশধর ; ডাঁক দেখি। 

১ম পারিষদ। ওহে বাপু 
২য় পারিষদ। ওহে হেথা এস। 

' (পঙ্গিনীর আগমন ও রাঁজাকে অভিবাদন) 
১ম পারিষদ । কোন্ কুলে জনম তোমার, 

| কিবা নাম ধর ? 

রঙ্গিনী। জন্ম অতি উচ্চকুলে, জ্ঞান মম নাম। 

রাজা । কোন্ উচ্চকুলে, শুনি? 

রঙ্গিনী। আপনার জন্ম নহে উচ্চতর কুজে। 

রাজা। হা! হা!বটা 



চতুর্থ অস্ক। ৭৫ 

১ম পাঁরিষদ। জান কি, ইনি কে? 
রঙ্গিনী। না। ৃ 

২য়পারিষদা জন্ম এর মেদিনীর উচ্চতম কুলে। 
রাজ! । জলহীন মীনহীন নিদাঁঘের সরঃ* 

রসহীন ছায়াহীন তাপময় মরু, 
পল্লবকুন্থুমহীন শীতের পাদপ, 

এই যে দেখিছ, বাপু, মহাপাতকীরে, 
এ দশ! ইহার কিন্তু নহে চিরদিন । 

১ম পারিষদ। ইনিই ছিলেন রাজ] । . 

রঙ্গিনী। আপনারি নাম করি” আমর! সকলে 

দিতাম তটিনীকুলে উঞ্-যষ্ঠভাগ ? 
অবনীর-প্রিপ্বপতি সেই কি আপনি? 

রাঁজা। সম্পদসাগরে আমি, যথা লক্ষীপতি, , 
শয়ন করিয়! স্থথে প্রতাপ-অহিতে 

ঘুমাতাম, রঁজলগ্মী চরণ সেবিত। 
এক্ষণে একটি আমি তপোবন-মুগ। 

রঙ্গিনী। এই যে এখন আমি বৃস্তহীন পাত! , 

উড়িয়! বেড়াই বনে বাতাসে বাতাসে 

আমারি কি এই দশ! ছিল চিরদিন ? 

ক্ষীরসাগরতে কভূ মরাল যে ছিল, 
সে কেন আকণ্ঠ মগ্ন এখন লবণে ? 
অনৃষ্টের কথা, রাজা, কে পাঁরে বলিতে 

রাজা। এস তুমি নিত্য নিত্য এ রাজ-ুটীরে, 
দেখিলে তোমার মুখ শঁনিলে ও ধর্ধনি 



৭৬. . অনঙ্গরঙ্গিনী । [ প্রথম 

রঙ্গিনী। 

রাজা | 

রঙ্গিনী। 

রাজা । 

না জানি উচ্ছণষে কেন হৃদয় আমার, 

তোমার হাঁধির মত রঙ্গিনী হাসিত, 

রঙ্গিনীরে সহোদর বিধি যদি দিত? 

অদ্নুমানি হইত সে তোমারি মতন । 

রঙ্গিনী কে? 

যখন জীবন মম ছিল সুখময়, 

সকল স্থের সার ছিল এক সুখ ) 

সবর্ণকোকিলা! তুল্য ছিল এক বালা, 
বারমাস মধুময় বসন্তধবনিতে 
শ্রবণে আমার সে যে কত কুহরিত ! 

এখন কোথায় তিনি? 

আছে বাঁল! রাঁজনিকেতনে । 

রঙ্গিনী। - তাঁর জন্যে আপনার মন কেমন করে? 

রাজা। যখন প্রতিমা খানি ম্মরণে আইসে 

অন্তরে হ্বদয় যেন ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। 

পরিহরি+ সিংহাসন প্রথম যে দিন 

আদিলাম তপোবনে বন্ধুগণ সনে 

পথশ্রমে শিথিলিত গ্র্থি সমুদয় 
গড়িলাম তরুতলে অবশশরীরে 7 

কত কথা একবারে হৃদয়ে উঠিল, 

রাজগেহ, রাঁজশয্যা, রাজপরিবার, 

মুহূর্তে 'পকলি কিন্তু বিস্থৃত হইনু, 

রঙ্গিনীর কধ্বনি পূর্বের মর্তন ' 
পাইল না৷ একবারো শ্রবণ আমার 



গর্ভাস্ক ] 

রঙ্গিনী। 

ওয় পারিষদ। 

রঙ্গিনী। 

তৃতীয় অঙ্ক । ৭৭ 

ইহাই হৃদয়ে মৌর বড় ব্যথা দিল, 
সমস্ত রজনী তাই দংশিতে লাগিল। 

( স্বগত ) 

এত দুঃখ পেয়েছিলে ? হাঁয়, ধিক্ ধিকৃ! 

(প্রকান্তে ) 
বিষাদিত কেন, দেব, তনয়ার তরে? 

পুনরায় আপনার চর্ণবন্দন! 

ললাটে থাকিলে তার অবশ্ঠ ঘটিবে। 

কেমন রাজত্বপদ, নগর কেমন 1 

সুদূর কাননে করি আমরা বসতি । 
সে স্ুখ-কাহিনী শুনিতে বাসনা তব? 

রাজকুলে সভা করি বিভীম সবে, : 
দাড়াইয়া দুই পাশে গণিকানিকর 

দৌলাইতগযতনে রতনচামর 

পুলকে নাচিত বায়ু বপুর উপরে, * 

বন্দিগণ স্বতিপাে শ্রবণ তুষিত, 

আকুল হইত পুরী ধূপের দৌরভে, 

মানবের কোলাহলে, গীতবা্রবে ; 
একে একে দিনগুলি পশিত পুরীতে 

সর্বাঙ্গে উৎসব ধরি* গমন করিত, 

আমরা বড়ই সুখে ছিলাম*তখন। 
*কেমনে বুঝিবে, আধ্য, বনবাসী জন . 

রাজলক্মীলীলা ? নরলোকে থাকি; নর র 
গোঁলোকসম্পদ কই বুঝিতে কি পারে? 



৭৮ 

রাজা। 

অনঙ্গরঙ্গিনী। 

তোমর! পরমস্থথে আছি তপোবনে, 

যুবতি-আমিষ-লোৌভে কাম এ আশ্রমে ' 
ধর্ম মর্থ মোক্ষ ত্যজি” করে না ভ্রমণ, 

এখানে আসে না! ক্রোধ তরবারিকরে, , 
এখানে চাহে না লোভ মার্নবশোণিত, 

সসৈন্তে বন্থুধাতলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
ভুবনবিজয়ী কলি এ পুণ্য আশ্রম 

ভাগ্যক্রমে অন্যাঁপি দেখিতে পাঁয় নাই। 
এপ কোথায় সুখ সে রাঁজনগরে? 

বিপুল বিভব সেই যি মনে করি, 

রহিয়াছে তাহাঁও ত এখানে বিপুল ;- 

প্রক্কতিরবৈতালিক বিহগের কুল, 

সভাসদ মুগযুথ অতি সহদয়, 

আপনি লতিকাচয় পুষ্পদুনদাঁসী, 

বৃক্ষচয় পৌরবর্গ রাজ-অন্ুরাগী, 

ষষ্ঠ অংশ কর দেয় মানবের জাতি, 

বৃক্ষকুল ফল পাতা দেহ দান করে, 
এ বিভব বর্তমানে এ বিজনবনে 

মনে কি করিতে আছে পূর্বের বিতব ? 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক | 

তপোবন। 

ফুল্লরার গ্রবেশ। 

(উর্ধে চাহিয়া) 
কর্পুরে গড়িয়া, চাঁদ ! তন্থ্টি তোমার 

তড়িতলেপন দিল বিধাতা নিঠুর? 
তাই তব পরশনে, চারুদরশন | * 
বিরহীর তন্থমন শিহরে এমনি ? 

(তৃণভূমিতে শয়ন ও চন্দরদর্শন ) 
টাদসুখদরশনে বিবশা তম , ০ 

অবলাস্থলভ তাঁর তরল হৃদয় 

কতই চঞ্চন্প করে, স্ফীত করে কত! 
সমস্ত জীবন তাঁর হয় আকুলিত ! 

আহা, কিন্ত কুলবতী কি করে উপায়, 

অঙ্গের আবেগ তাঁর অঙ্গেই মিশীয়! 
ফুল্পরার দশা এবে তেমনি হইল! 
নিত্য নিত্য দেখি, নাথ, তোমায় কাননে 

প্রেমের তরঙ্গবলে করি টলমল 

ফুটিতে প্রাণের কথা না হয় শক্তি! 

(নীরবে উপবেশন ) 
সরলা সরমশীলা কুলবতী বালা 

রেমনে দেখাবে হাঁ হাঁদয়ের জালা ! 



৮৩ অনঙ্গরঙ্জিনী। [দ্বিতীয় 
সিসি সিস্পিস্পাপিপিস্পি্পিসিপিসপিসিপিি স্পিন 

নি: ২০ 

এ সঙ্কটে কোথা আমি করিব গমন, 

কেবা আছে সহৃদয় কে দিবে শর? * 

(ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত ) 
ই যে প্রাণের সখী রন্তা রসবতী 
বিষম সঙ্কট মম করি” দরশন 

মারতহিল্লোলে মাথা নাড়ি ধীরে ধীরে 
প্রেমলিপি লিখিতে করিছে আমন্ত্রণ। 

(পত্র লইয়া লিপি লিখনানস্তর কদলীর সম্মুখে দাড়াইয়া ) 

সম্তোষ। 

ফুল্পরা। 

আতপে প্রদান কর ছায়। জুশীতল, 
সঙ্কটে, মঙ্গলময়ি, করিলে মোচন, 

নিত্য নিত্য তটিনীর স্বশীতল জল 

, তোমার চরণে আমি করিব সেচন। 

(অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিয়া ) 

কেমনে পাঠাই লিপি? নূতন বিপদ ! 
(অদূরে সন্তোষের প্রবেশ ) 

এই যে আগত মম দূত বশহদ। 
'ধাহা চাই তখনি তাহার সঙ্ঘটন, 

ইঞ্টলাভ হইবার এ বটে লক্ষণ। 

(সম্মুখীন হইয়া!) 

প্রিয়ে ! 

আমারপনিকটে কেন আবার আইলে? 

পেয়েছ নূতন বন্ধু রসিক সুজন, ' 

যাও ভুমি তার কাছে, তাহার সাহায্যে 

অনেক মিমিবে তব রম্লীরতন। , 



গর্ভাঙ্ক] চতুর্থ অঙ্ক । ৮১ 

সন্তোষ । প্রিয়ে, ক্ষমা কর। 

ফুল্লরা। আমায় কেমনে বল মার্জনা করিতে ? 

"মনে আছে করিয়াছে তিরস্কার যত? 

কেব! বল সে আমার, আমি ফেব! তার ? 

কি জন্য সহিব তাঁর কুবচন তত ? 

লাজশীলা বনবালা পুরুষ নৃতন, 
সমুখে উত্তর তাই দিতে পারি নাই, 
খুলিয়া প্রাণের রাগ লিখিয়াছি লিপি, 
দিও তারে ; সত্বরে উত্তর যেন পাই। 

সন্তোষ। প্রিয়তমে, তুমি যদি কর 'ন্তুমতি, 

হেলায় যাইতে পারি শমনবসতি | 

ফুল্পরা। বালাই! 
যেখানে, সন্তোষ, তুমি কঙ্ধিবে গমন 
বিরাঁজে মঙ্গল যেন সেথা সর্বক্ষণ 

(এক দিকে ফুল্লরার, অন্য দিকে সন্তোষের প্রস্থান) 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক । 

তপোবন। রঙ্গিনীর আশ্রম। 

রঙ্ষিনী, সরলা । পরে সন্তোষের প্রবেশ । 

সম্তোষ। *আমার ফুল্লরা তোমায় এই পত্রথানি দিয়াছে। 

রঙ্গিনী। (পত্র পাঠস্তে ঘুর কুলশীল কলি অস্তাত) যার 



৮২ অননরঙ্িনী। [তৃতীয় 
পপ 

সঙ্গে একদিন একবার মীত্র দেখা, তাকে এই পত্র! এযার 

কর্ম তার কেমন চরিত্র? 

সন্তোষ। ভাই, আমার এ যক্ঞপবীত যেমন পবিত্র আমারু 
ছুল্লরা তেমনি পবিত্র; তবে আমার মুনিত্রত যেমন কঠিন আমার 
ফুল্লরাও'ততমনি কঠিন,_উভয়েই অতি যত্নে আরাধনাল সামগ্রী । 

রঙ্গিনী। কিন্তু পত্রথানি ত তেমন নয়। 

সন্তোষ। দেখ, ফুল্লরা আজন্ম আদরের সামগ্রী, তিরস্কার 

কারে বলে কখনও জানে নাই, কেবল তুমি সে দিন তিরস্কার 
করেছ, যদি কটুত্তর দিয়ে থাকে কিছু মনে ক"র না। 

রঙ্গিনী। কি লিখেছে জান? 

মন্তোষ। আমায় ত শোনায় নাই। 

রঙ্গিনী। শোন তবে, 

গাঠ) যতেক বলিলে পরুষ বচন-- 
সেই তিরস্কারের কথা, তা রি গনিিনাড 

থা'কৃবে বল। 

( পাঠ) টির নি 

. লাগিল আমায় অমিয়ময়, 

না জানি তোমার প্রেম-আলাপনে 
কামিনীর মনে কি সুখ হয় ! 

সন্তোষ । হায়! 

রঙ্গিনী। (পাঠ) মানব নহ ত অমর হইবে, 
অমর“মহিম! করি” গোপন 

এ ছার ললনা-পরাণ সহিতে 

। বলনা কি হে করিছ রণ? 



গর্ভা্ক ] চতুর্থ অঙ্ক। ৮৩ 

রমণীর ধন জীবন যৌবন 
দপিল তোমার চরণে বালা ) 

না কর করুণা, ন| লহ অর্চনা 
মরিবে অবলা জুড়াঁবে জাল! । 

(সন্তোষ ভূতলে উপবিষ্ট) 

 সরলা। আহা তাঁপন! 
রঙ্গিনী। ওকে ধিক! 

সন্তোষ । হা বিধাতঃ, এ নিরপরাধ তগ্ত্মীর ভাগ্যে এত্ত 

ছুর্গতি লিখেছিলে ! 

রঙ্গিনী। কি আশ্চর্ধ্য! তোমা ভিন্ন আর দূত পায় নাই! 
যেমন নিষ্ঠুর তেমনি শঠ! এমন স্ত্রীলোক ত কোথাও দেখি নাই। 
গন্তোষ। 

রঙ্গিনী। 

শস্তোষ। 

ন্িনী। 

হা জীবিতেশ্বরি ! 
তব নিন্দা শুনিতে হইল! 

এমন অতীগ্য আমি! 
এখনো ব্যাকুল এত তুমি তার তরে? 
তপস্থী হইয়া কেন নিস্তেজ এমন? 

কি জানি সে বামা কোন মন্ত্রবলে 

রশ করিল ভূজঙ্কে ) 

থাকে যদি মঙ্গলকামনা, 

ত্জ তারে। 
সামি তারে ত্যাগ করি বা না করি, 

“মে ত তোমারি এখন। 
ভয় কি তোমার ৪ 
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সম্তোষ। 

রঙ্গিনী। 

সন্তোষ । 

রঙ্গিনী। 

এ জনমে করিব ন৷ দারপরিগ্রহ,-. 

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমার । 

কোথা সে পুরুষ, 
যে পারে হইতে পার 

এ প্রতিজ্ঞা-পারাবার ? 

সত্য কহিম্থ তোমারে, 

নারীর পীরিতি আমি তৃণজ্ঞান করি। 

কিশোর্বয়সে, ভাই, বড় সাধ ছিল, 
যাবত জীবন 

করিব বিগ্ার উপাঁসনা, 

দেখিব না! সকামনয়নে 

কামিনীর কমলবদন ; 

'দেখ মোর কি দশা এখন,__- 

কোথা রত্রাকর, কোথা দ্বৈপায়ন, 

কোথ। বেদ, বেদাঙ্গ কোথায় ! 

_ জর জর আমি অবলা-নয়নশরে, 

বিশুষ্ঠিত আমি অবলা-চরণতলে ! 

বিদ্ভাধরী অগ্গরী অমরী 

চরণে ধরিয়া করে যদিও বিনয়, 

আমার্ হৃদয় তবু টলিবার নয়। 

হায়! 
কিশোরবয়স-উষাকালে 

“হৃদয়তরুর দর্নে দলে 
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সস 

বাঁসনা-শিশিরকণা। দোলে, 
কে দেখিতে পায়? 

বৌবন-অরুণাতপ লাগে যবে তায়, 
পুঞ্জ পুষ্জ পুষ্জ | 

বাসনা জুদয়ময় করে ঝলমল, 

নয়ন চকিত হয়, 

সর্বাঙ্গ চমকে! 

ভাই, 

না জানিলে যৌবন কেমন, 
না বুঝিলে হৃদয়ের ভাব, 

আমার মতন তুমি করিলে মনন ) 

দুর্গতি আমার মত পাছে, তব হয়, 
এই বড় ভয়। | 

র্গিনী। আমি ভাল জানি, 
এই ভগিনীটি জানে, 

কত উচ্চ আমার হৃদয় 

এ মোর প্রতিজ্ঞা কভু টলিবারুন্য়। 
সন্তষ। তাই, পত্রের উত্তর দিবে? 

রঙ্গিনী। কি উত্তর তারে দিব? 

সন্তোষ। যাই তবে আমি? 

রঙ্বিনী। এস। 

(সন্তোষের প্রস্থান ) 
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চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 
তপোবন। রঙ্গিনীর আশ্রম ।, 
*  অনঙ্গের গ্রবেশ। 

অনঙ্গ। ভাল আছ, প্রাণেশ্বরি ?-- 

রঙ্গিনী। অনঙ্গ যে! এত বিলম্ব ৫কন, বল ত? এতক্ষণ 

কোঁথা ছিলে? 

অনঙ্গ। প্রিয়ে, বেণী ত বিলম্ব হয় নাই। 

রঙ্গিনী। ধূর্ত! ফের যদি আমায় এমন বঞ্চন| কর, আমাৰ 

কাছে আর এস গা। ৰ 

অনঙ্গ। প্রিয়ে, বিলম্ব যদি এক দণ্ড হয়ে থাকে,-এক 

দণ্ডের জন্য এই গুরুতর দ! চন্দ্রাননে ! উচিত বিচার কর। 

রঙগিনু। এক দু বিলম্ব! বড় কম! কামিনীকে আশা 

দিয়ে ঘে এক পন, এক অন্ুপল বিল্ঘ করে, তাঁর প্রেম খোধির 
কখনই আন্তরিক নয়। 

অনগ্গ। পরিয়ে, এবার ক্ষমা কর। | 

রঙ্গিনী। নির্লজ্জ! যদি এমন বিল্ধ কর, আমার সম্মুথে আহ 

এম না, আমি ত্বঘল পুরুষের মুখ দেখতে চাই না; অমন পুং 

অপেক্ষ! বর পেঁচাকে বরণ করা ভাল, তাতে সুখ আছে। 

অনঙ্গ। এত প্রাণী থাকতে পেঁচার উপর এ অন্ধুগ্রহ কেন? 

রঙ্গিনী। তার কত গুণ! একটি তাঁর মহৎ গুণ দেখ, রেতে 

সে কখনো ঘরে থাকে না। 

অনঙ্গ। গৃহিণীর পক্ষে সেটা কি স্থ? 

রঙ্গিনী সুখ নৃয় ! রেতে শূন্ু ঘর গেলে গৃহিণীর কত "ইথ! 
কেমন নিশ্ন্তভাবে ইচ্ছামত নাত্রিযাপন হয়।' 
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অনঙ্গ। আমার রঙ্গিনীর মন কিন্তু এমন নয়। 

রঙ্গিনী। আমারও যা মন তোমার রঙ্গিনীরও তাই মন, 
পৃথুক নয়।' ' | 

অনঙ্গ। আমার রঙ্গিনী যে সতী সাঁধবী, সাধবী কখনও 

স্বেচ্ছাচারিণী* নয়। 

রঙ্গিনী। কেন আমিই ত তোমার রঙ্গিনী। 

, সরলা । ওগো, উনি তোমায় রঙ্গিনী বলেন তাই, গর আর 

একটি রঙ্গিনী আছে, সে তোমার চেয়ে কত সুন্দরী! 

রঙ্গিনী। আচ্ছা, অনঙ্গ, আমি যদি সত্যই তোমার স্ত্রী 

হঠতেম, তুমি আমায় কি বলতে? 

অনঙ্গ। আগে ত চাদমুখে চুম্বন__- 

রঙ্গিনী। আমার পরামর্শ তা নয়; আগে কথাবার্তা আরম্ত 

করাই ভাল) ক্রমে কথা যখন আর না' জোটে, তথক্ম*বরঞ অন্ত 

চেষ্টা 

'অনঙ্গ। আর চেষ্টা ঘি নিক্ষল হয়? 
রঙ্সিনী। তখন স্তবস্ততি আরম্ত--এ আবার কত নৃতন ' 

কথা পেলে। 

অনঙ্গ। তাস্ত্রীর সঙ্গে নির্জনে আলাপে ঈময় কার আবার 

কথা শেষ হয়? | 

রঙ্গিনী। তোমারই হত, যদি আমি তোমার স্ত্রী হ'তেম) 

য নির্জনে তৎপর স্বামীর মুখ বন্ধ না করে, তার মত বোকা 

মেয়েকি জগতে আছে ? সেযা হ”ক» এখন ত আমি তোমার 

বুক্রিনী, আমিযে তোমায় চাই না। 
 অনঙ্গ। তবে তোমার সীক্ষাতে আমি মরি। 
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রঙ্গিনী। তোমার কিআর কর্ম নাই? 
অনঙ্গ। আমার প্রাণ যদি আমায় না চায়, মরণ ভিন্ন আমার 

গতি কই? 
রঙ্গিনী। পুরুষৈর কেবল এ কথা! দেখ, অনঙ্গ, তিন যুগ 

চ”লে গেছে, কলিরও অনেকটা গেল, কত লোক জন্মিল, কত 

মল, কিন্তু স্ত্রীর জন্য কে কোথায় প্রাণ দিয়াছে ? রামচন্দ্র লক্ষমণ- 

বর্জনের পর দেহত্যাগ করেছিলেন, কিন্ত জানকীরে বিসর্জন 

দিয়ে এক দিনের জন্য তাঁর মাথাটি ধরে নাই) তিনিই চারিযুগেব 

নায়কের শিরোমণ্রি। প্রেমের দায়ে পুরুষ যে প্রাণ দিয়াছে, তা 

কেহ কখনও শোনে নাই, ওটা কেবল কথার কথা। 

অনঙ্গ। আমার রঙ্গিনী যেন এমন না ভাবে ; সে বদি কোপ. 

দৃষ্টিতে একটিবার আমার পানে চায়, আমি নিশ্চয় মরে যাই। 
রঙ্গিন তার কোপদৃষ্টিতে মাছিটিও মরে না। দেখ 

অনঙ্গ, এখন আমার মনটি বেশ আছে, এমন স্থযোগ তুমিঞ্ছেড় 

না, এ সময় যা চাবে তাই দিব? | 

«  অনঙ্গ। “তবে তোমার.ভালবাসাটি চাই। 

রঙ্গিনী। তা শয়নে স্বপনে তোমায় ভাল বামি, যেন জনা. 

জন্মাস্তরে তোমায়'ভাঁল বাঁস্তে পাই। 
অনঙ্গ। তবে আমায় তুমি চাও? 

রঙ্গিনী। অমন কুড়িটি পেলে নি। 

অনঙ্গ। কিবল্লে? 

রঙ্গিনী। কেন, অমন উত্তম সামগ্রী বেশী বেশী কে নাচায়? 

আল্ন, বন, তুই পুরোহিত হ/য়ে আমাদের হাঁতে* হাতে সপৈ-৪, 

আমার ত আর ব্রি লয় না। 
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সরলা । আমি মন্ত্র জানি না। 

রঙ্গিনী। বল, 'এনাং কন্তাং_-, 
সরলাঁ। 'আচ্ছা, আচ্ছা, এনাং কন্ঠাং ভৃভ্যমহং সম্প্রদদে। 
রঙ্গিনী। ওমা, পুরোহিতটি ত মন্দ নয় গা 
মরলাঈ তুমি বল্ “প্রতিগৃহ্থামিঃ। 
অনঙ্গ। গ্রতিগৃঙামি। 

* রঙ্গিণী। কি! এখনই নাকি? 

অনঙ্গ। তা শুভকর্মের বিলম্ব কি? 

রঙ্গিণী। আচ্ছা, অনঙ্গ, মনে কর সন্ভই তুমি রঙ্গিনীকে 
গেলে, অন্থরাগটুকু কদিন থাকৃবে বল দেখি? 

অনঙ্গ। যাবজ্জীবন । 

রঙ্গিনী। যাবজ্জীবন ! না না, অনন্গ, পুরুষের প্রেম যেন 
শেফালিকার ফুল, যত ক্ষণ রাত্রি তত ক্ষণ, প্রত্তাতে মাটির উপর 
গড়াগড়ি যায়। রূমণীকেও ভাল বলি না, প্রথমদর্শনের সময় 

শ্রীমতী যেন বসস্তরূপিণী, কিন্তু ছুদিন পরেই আকাশে মেঘ ওঠে, 

তার তঙ্ন গঞঙ্জনে স্বামীর প্রাণটা*ওষ্ঠাগত হয় আমায় তুমি 
ঘরে শিয়ে চল, দেখবে তোমার কি দশা হ্য়ু। কথার উত্তর ত 

কখনই পাবে না, সদাই দেখুবে আমার মুখখানি তার ভার, কোনও 

কারণ নাই তবু কেঁদে কেঁদে তোমার ঘর ছুয়ার ভাসিয়ে দিব; 
দারা রাত আমার মানভগ্তন করে তোমার শিরঃগীড়া জন্মাবে, 

যদি কখনো! প্রত্যুষে তোমার ঘুম আমে আমি অমনি পা ছড়িয়ে 

কাদূতে বস্ব, চীৎকার ক”রে কেঁদে পাড়ী গোল ক'র্ব। 

, স্প্র্নি । আমার রঙ্গিনী কিন্তু এমন কাজ ক/র্বে না। 
, নুঙ্ষিনী। আমারও যে কাজ. তোমার রঙ্িব্রীরও সেই কাজ। 

খর 



৯০ অনঙ্গরঙ্গিনী। [চতুর্থ 
শনি পিসি সিসি সিসি সিসি সিসি পিস পপি 1 

অনঙ্গ। সেযেবুদ্ধিমতী। 

রঙ্গিনী। বুদ্ধিমঘতী না হ'লে এমন ক'র্বে কেন? জান ন! 

কি, যার স্ত্রী যত বুদ্ধিমততী তার তত ছুর্গতি? বুদ্ধিমতীকে ঘরে ক্রুদ্ধ 

কর, মাছিটির পর্য্যন্ত যাতায়াতের পথ বন্ধ কর, বুদ্ধিমতী স্বচ্ছন্দে 

বাহির হ'য়ে আপন কার্যাসাধন করবে; ওগো ওরা কাজের 

সময় যেন কপূর হয়ে বাতাসের সঙ্গে উপে যায়। একটা) উপকথা 

ব+্ল্ব, শুন্বে? 
অনঙ্গ। বলনা, শুনি। 

রঙ্গিনী। এক আছেন রাঁজাঁ-- 

অনঙ্গ। তার আছেন দুই রাণী। 

রঙ্গিনী। না না, অমন নয়। 

অনঙ্গ। তবে কেমন? 

রঙ্গিনী। 'তার আছে এক কন্যা। রাজ! তাকে সীঁগে, 
মাথার মাণিকের মত সাবধানে রাখেন। ক্রমে রাজফিন্যা, 

_ যৌবনকাল উপস্থিত হ'ল, তখন পে রাজার চোকে ধুলা দিয় 
মনের মতন একটি যুব পুরুষের সঙ্গে দেশান্তরে গিয়ে স্বচ্ছাদে 

ঘর কমন! কণন্তে_লাগ্ল। কেমন বুদ্ধি বল দেখি? 

অনঙ্গ। অমন বুদ্ধির পায়ে দুর হতে নমস্কার । 

রঙ্গিনী। রাজকন্যার আশ্চর্য্য বুদ্ধির আর একটু পরিচয় ৭ি 

শোন,-_-তার সতীত্ব অস্কু্ রইল। | 

অনঙ্গ। পৃথক্ পৃথক বাস করে থাকবে, এমন গল্প ত অনের্ধ 

শোনা যায়। |] 
রঙ্গিনী। না, ভাদের একত্র ভোজন, এক শয্যা” 

মকলি গ্রকত্ে& 



গর্ভ ] চতুর্থ অঙ্ক । ৯১ 
স্ষিি 

পাসপসপসিসরি পিপি ০৯ সি সি পতি শত ৯ ২১ ১িউিডিি পাখি 

অনঙ্গ। তবে সে বড় আশ্চর্যা সতীত্ব । 

রঙ্গিনী। সত্য, সে রাজকন্তার সতীত্ব অক্ষয়। 

অনঙ্গ। প্রিয়ে, অনুমতি কর আমি যাই। 

রঙ্গিন। ধিক্ ধিক, নাথ তুমি এখনি যাইবে ? 
| বস্, নাথ, একবার দেখি ও বদন, 

আগেই ত জানিতাম পুরুষ নিঠুর, 

আগেই ত বলেছিল এ কথা সকলে, 

কেন তবে হৃদয়টি পুরুষে সঁগিনু ? 
আমিই অবোধ অতি তাই এন্ঠ জালা) 
এখনি যাইবে যদি কি হেতু আইলে ? 
এস রে, মরণ, তুমি নাথ যদি যায়, 

যখন আসিবে কান্ত আসিও জীবন রঃ 

এ অনঙ্গ। পরিয়ে, মহারাজের মধ্যাহ্নভোঞনের সময় প্রায় 
উপস্থিত) তখন তার কাছে আমায় উপস্থিত থান্তে হবে, আমি 
এখন যাই, অপরাঙ্ের পূর্সেই আবার আস্ব। 

রঙ্গিনী। বেদপুত তপোবন তপস্তানিলয়, 

সাধুণীল। সত্যপ্রিয়া বনদেবীগধ, 

কাননকুরঙ্গবৃন্দ কপটতাহীন, 
অমলসলিলা! যত বনতরঙ্গি নী, 
ফলপুর্ণ তরুগণ তাপনিবাঁরণ, 

চিরন্তন পৃতমৃত্তি তুমি দিবাকর, 
সাক্ষী সবে নাথ মোর আসিবে সত্বর। 

'অনম্ন। যাই এখন?" 



৯২ অনঙগরঙ্িনী | [চতুর্থ 
পিপি শিপ পেপসি পেপসি 

রঙ্গিনী। নাঁঁ_না, কান্ত, বিশ্বীস কি কঠিন পুরুষে? 
পরশি* আমার মাঁথ দিব্য করি+ যাঁও। 

অনঙগ । সত্যই আমি আদ্ব। 

(প্রস্থান) 

সরা । কি উপকথাই বললে আর কি! আবারঞ্নারী হয়ে 

নারীজাতির এত নিন্দা! এক টান্ দিয়ে ধুতিখান! খুলে দিলেই 
ভাল হ'ত, বিদ্ে বুদ্ধি প্রকাশ হয়ে যেত। 

রঙ্গিনী। সরলা লো সরলা! বিছ্বে কি চিরকাল চাপ! 

থাকে ভাই? 
সরলা। তুমিকি হ'লে! 

রঙ্গিনী। সাধের ঝন্টি আমার ! সাধে কি এমন হয়েছি, 

সেই পোড়া যে আমায় এমন করেছে। 

সরলা 1* প্রোড়া আবার কে? 
রঙ্গিনী। যে হরকৌঁপানলে পুড়েছিল। ভাই, অনঙ্গ হুখন 

আঁদ্বে বলেছে? | 
সরলা । তার কথাগুলি ত আমি মুখস্থ করে রাখি নাই। 
রঙ্গিনী। চ?, ভাই, একট গাছের ছায়ায় বসি গে, যতক্ষণ সে 

না আসে, বসে কস কাদি গে। 

সরলা। চল, আমিও ঘুমুই গে। 

( উভয়ের প্রস্থান) 



গর্ভ] পঞ্চম অঙ্ক । ১৩ 
শিস ০ সিসি স্লিপ পী্পিিস্িসিি পাসিএিসিি্শিস্পিশি* সপসপসিস্িস্সিিসার্সি্াপিপিস্পাসিসিসিশিস্পাসিিসিস্িসপিসসপিসপিসসি সিসি সি পি 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক | 

তপোবন। 

রঙ্গিনী, সরলা । অদূরে ফুল্লরার প্রবেশ, 

পশ্চাতে পশ্চাতে সন্তোষ । 

ফুল্পরা। আমি একে মরি আপনার জলনে, তুমি কেন 

জাঁবার আমায় এত জালাতন কর বল দেখি? তুমি বল আমায় 

ভাল বাস, বল দেখি যে যাকে ভাল বাসে সেকি তাকে এতই 

জালাঁতন করে? ভালবাসা যেকি দাঁয় তা» আমি এত দিনে 

বুঝেছি, আমি ত আর তোমায় ঘ্বণা করি না, তবু কেন তুমি 

সন্তুষ্ট নও? ভূমি আঁর কি চাও? 

সন্তোষ। ফুল্লরে! আমি তোমাকেই চাই। 
ফুল্পরা। যা! হবাঁর নয়, সে কথায় ঝাঁজ কিণ * 

স্সস্তোষ। শ্রিয়ে, আমায় যেমন ঘ্বণা করিতে, আবার না হয় 
তাই কর, সেও আমার “মবগস্থ্খ। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এ 
জীবনে পুরুষকে ভাঁল বাঁস্বে না, সে কথাটি কেন মিথ্যা করেছ 7. 

ফু্ররা। আমার কপাঁলে য! ছিল, তাই হুয়েছে। (রঙ্গিনীকে 

দেখিয়! ) এই যে! কোথায় তুমি এমন ব্যবহার শিখেছিলে, বল 
ত?: কে তোমার শিক্ষাণ্ডরু ? তাঁর একবার দেখা পাই না? 

রঙ্গিনী। হে চণ্ডি! চেয়ে দেখ, আমি শুস্ভও নই, নিশুস্তও 

নই; তোমায় গৃহিণী কণত্তেও চাই না) তুমি এ সংহারমৃত্তি 

স্বরণ কর। * 

» স্প্থর্নরা। নারীজন্ম হয়েই ত আমার এত জালা), নারীজাতির 

মুখে ছাই পড়ক। ' 



৯8 অনঙ্গরঙ্গিনী । [ পম 
পে্পাসপাাশি পিপিপি পিসপিসিন্পিিস্পিন্পিপিস্পাসিশিসিসাপিস্পিস্পিসপিস্পিস্পি্পি

সি প্াসিস্পিসিসিপাসিসি্পিসিস্পিস্পিিস্পিস্পিস্পিসিশিশস্পা্শি প
িসি স্পা সপিস্পাস্পিসপর্সপিস্পি পিপি 

রঙ্গিনী। নারীজাতির মুখে ক্ষীরসরনবনী গড়.ক। 

ফুল্পরা। নাঁও, বিদ্বপ রাখ, তোমার ও রঙ্গ আমায় ভাল 

লাগে না। | হিং এ 

রঙ্গিনী। কেন? কি অপরাধ হয়েছে? 

ফুল্নরা। কিছু জান না আর কি? আমার পত্রখান্জিকি ব'লে 

সন্তোষকে দেখালে ? | 

দ্বঙিনী। কেন, তোমায় রাগিয়ে দিতে | 

ফুল্লরাঁ। বড় কাপুরুষের কাঁজ করেছ। 

রঙ্গিনী। কি, আমি কাপুরুষ! যা মুখে আসে তাই বল 

যে! তাক্্রীলোকের কথায় পুরুষের রাগ করা উচিত নয়। কিন্ত 

আমায় বনে পেয়ে তুমি শূর্পনখাব মত কেন ধরেছ বল দেখি? 

ফুল্পরা। তুমিও ত আমার নাক কান কাট্চ। 

রঙ্গিনী।* এখনি হয়েছে কি ? আমায় যদি না ছাড়, 

তোমার লাঞ্ছনার অবধি থাক্বে না। 5 

ুল্পরা। তুমি আমার যত লাঙ্ুনাই কর, আমি তোমারই) 
'তোমায় বদি না পাই, এ জীবন রাখ্ব না। 

রঙ্গিনী। তুমি কি পাগল হলে? 

ফুল্লরা। তা'কি আজ 1 যে দিন তোমায় দেখেছি সেই দিন 

অবধি আমি পাগল হয়েছি। সন্তোষ, বল ত, প্রেম কেমন ।' 

সম্তোষ। প্রিয়ে, তুমিই কেন বল না। 
প্রাণ-উনমাদ, তন্ু-অবসাদ, 

সদাই উল্লাস, সদাই বিষাদ, 
হাসি, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রবিসর্জন) 

পাগলের প্রায়, প্রেমিক যে জব 



গর্ভস্ক ] পঞ্চম অঙ্ক । ৯৫ 
মিপাসসিস্পিস্সিসপসস প্টসাস্পিসিস্িসিস্পিস্পিসিস্পিিাউমিপিাটিএাপীসিলট ৮ পাম্পি সি 

ফুল্লরে, তোমার জন্ত আমি এমনি হয়েছি । 

ুল্নর। জ্ঞান, আমি তোমার জন্য এমনি হয়েছি। 
' রঙ্গিনী। স্ত্রীলোকের জন্য আমি ত এমন হচ্চি না। হ্থ্া 

ফুল্পরা, যাকে দেহসমর্পণ কণ্র্বে তার দেহে যেকত দোষ তা 

একবার ভাব্লে না? আমি আপন মুখেই স্বীকার ক্চি, আমি 

কপটগয়) বিবেচন। কর, আমার শরীরে আরও কত দোষ থাকৃতে 

পারে; পৃথিবীতে এমন নারী নাই, আমার প্রেমে যার সুর্থহয়। 

এখনও বল্চি, সাবধান হও । 

ফুল্পরা। সাবধান হব! যদি তোমার স্পঙ্গমাত্রে আমার মৃত্য 

হয়, তবু আমি তোমাকেই চাই। 
রঙ্গিনী। আচ্ছা, আমি যেন তোমার এ ভাল বাসা! ছাঁড়লেম 

না, মনে কব আমি তোমারই হ'লেম, কিন্তু একটা কথা অঙ্গীকার 

কর। | 

রঃ ুল্লরা। যরি তোমায় পাই, কি না অঙ্গীকার করি? 

রঙ্গিনী। বেশী নয়, একটি কথা। 

ফুল্পরা। কি বল, গ্রস্থত আছি। 

রঙ্গিনী। যদি আমায় তুমি আপনি ত্যাগ ধর, এই তপস্বীকে 

গ্রহণ কর্বে? ” 

ফুল্লরা। তাই স্বীকার, কিন্ত আমি তোমায় ত্যাগ না কর্লে 

আমায় তুমি ত্যাগ কর্বে না? স্বীকার কর। 

রঙ্গিনী। তা এক শবার। 

দু্নিরা। €দ'খ, ভুলো না। 



৯৬ অনঙ্গরঙ্গিনী। [ ধম 
পিসিস্পিসি সি সিি্া্পস্সিস্পিসিপসিস্পিসিস্মপসসপিিিসিসিস্িিস্পর্পিস্পিপিসপিস্পিসপিস্ম স্পিন পিপিপি পস্িস্পিসপিস্পিসিপস্পসপিস্পিস্পিসপসস্সিসস্পি পিসি সি 

সস্তোষ। ভাই, আমার কি হবে? 
,রঙ্গিনী। ফুল্লরাঁর সঙ্গে বিবাহ। 

সন্তোষ। কিছুই ত বুঝ্তে পা*ল্লেম না৷ 

(প্রস্থান) 

রক 

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক। 
তপোবন। 

রঙ্গিনী, সরলা । 

সরলা। কেন, দিদি, হইতেছ এতই আকুল? 

আদিবার কথ! ছিল, নাইবা আদিল। 

রঙ্গিনী।« রামচন্দ্র তপোবনে আগমন করি' 

রণপরশ দিয়া তোমারে, পাবাণি, 

যদি করেন মানবী, জানিবে তথন, 
মদন জলনে জলে যুবতী কেমন। 
(অদূরে 'রবিন্দের প্রবেশ ) 

সরলা । ইনিকে ? 
রঙ্লিনী। 'ওলো, তোর যে সর্বাঙ্গে কাটা দিয়ে উঠ্ল 

অরবিন্দ। সুশোভিত কেমন উন্নতভূমিভাগ 
সম্মুখে আমার ! যেন সুচারু মস্তক ) 

নীল স্ব দূর্বাদল বিত্স্তকুস্তল্ 

শুরুকুন্মমখচিত আমোদ-উদগারী ; 

ঈষৎকম্পিত বেতসীঃঅলকাবলী * 
মশিত করে তটভাগ ) মধ্যস্থুলে 
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একপদী সীমন্তআকার ? উর্ধদেশে 

অবতীর্ণ বিদ্যাধরমিথুন ? অথবা 
'নঙ্গের অনুরোধে আইলাম আমি 

যাহাদের অন্বেষণে, অই বুৰি তাঁা ? 

অই হবে সে বালক, তটি স্থঠাম, 
মেয়েলী মেয়েলী মুখ বড় অতিরাম ; 
পার্তাগে অই ন| উহার সহোদরা ?-- 
শারদমূগাস্কমুখী কশকলেবরা ! 

আ মরি ! 

প্রচ্ছন্ন হাসির কি ছটা !_- 

সরস অধরবিষ্ব ঈষংস্ক,রিত! 

আভাময় আখিযুগ কিবা বিস্ষারিত ! 

কি অপরূপ রূপ !-- 

মদনের মোহময় ধনুক হইতে 

খদিয়। পড়েছে ফুল বুঝি মেদিনীতে ! 
অথবা যতনে দিব্য কুমারী গড়িয়া 

কমলে কমণাসন দিল সাজাইয়া !__ 

বদনে কমলশোভা, কমন নয়নে, 
কমনকোরকষুগ হ্বদয় উপরে, 

বাহুযুগে কমলের মৃণাল অমল, 

কমল যুগলকরে, চরণে কমল ! 

( অগ্রসর ) 

ঈদনর্দ: ফেতুমি? 
৪ 1 গাস্থ আমি, 

রঙ ৪ 

| ! ৪ 



৭১৮ অনঙগরঙ্গিনী। 
স্টান্ট সত সি সিশ্িস্সি্টি সস সি স্পিস্টিসিিসপিস্পি স্পিন 

বঙ্গিনী। 

অরবিন্দ । 

তপোবনে এই মম নব-আগমন 

কাননতটাতে আছে কুপ্ধনিকেতন, 
শোভে তার চারিধারে মাধবীর বেড়া, 

কোন্ পথে যাব সেথ। বলে দিতে পার? 

যাও এই পথে ) এই যে দক্ষিণভাগে 

বনতরঙ্গিনী,-:দেখ শোভাটি উহার,__ 

নলিনরুচিরমুখে মরালতিলক, 

বঙ্কিম তরঙ্গভূরু বিলাসভঙ্ুর, 

মফরীনয়নে সদা কটাক্ষস্ষ, বরণ, 

প্রক্করিত কোকনদ অরুণ অধর, 

বিকচ মৃণালতুজ প্রমোদনভিত, 

বুকে চারু চক্রবাক মিথুন উন্মুখ, 

স্থভগ আবর্তনাভি বু আবিভূতি, 
উদ্দিত নিভতভাবে নবীন শৈবাল; 

সর্ধাঙ্গসুন্দর তনু ক্সিপ্ধ অতিশয়, 

কুমুদকহল'ররাজী রজতভূষণ ) 
,চিরত্রত তৃষিতের তৃযানিবারণ, 

চিরকাল অকলম্ক তথাপি জীবন। 

যাও দি তরঙগময়ীর পাশে পাশে, 

মধুর আলাগ-বাণী শুনিতে শুনিতে 

অচিরে কুপ্তকুটীরে উপনীত হবে, 

এখন দেখিবে কিন্তু শূন্য সে আলয়। 

বুঝিলাম তোমাদেরি সে কুপ্রকুটার. 
-আসিয়াছি,ন্্গের নিকট হইতে, 
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মম মুখে ধর তীর প্রিয়সম্তাষণ 
কৌতুকে অনঙ্গ যারে ডাকেন র্গিনী 
ব'লে, তুমি সেই সখা তার? 

রঙ্গিনী। : দেই আমি। 
অরবিন্দ । " এই যে রুধিরমাঁখা উত্তরীয়খানি 

তোমারি নিকটে তবে করিলা! প্রেরণ । 

রঙ্গিনী। কেমনে বসনখানি রুধিরে তিতিল ? 

অরবিনা। আমারি সে সরমের কথা; তবু আমি 

আছ্োপান্ত বিবরিব ইহার কাহিন্রী ;-- 
অটবীতটাতে আজি দিবামধ্যভাগে 

অনঙ্গ ভ্রমিতেছিল! ধীরে ধীরে ধীরে, 
হৃদয়ে মধুরতিক্ত কতই ভাবনা 
উদ্দিত হইতেছিল, এমন সময় 

কি দেখিল! অকন্মাৎ নয়ন ফিরায়ে ! 

বিশাল অশ্বথবৃক্ষ, বয়স অনেক, 

পাঁতাহীন শাখাগুলি দুরপ্রসারিত, 

শুইয়া ছায়ায় তার উরধবদনে ,*, 
অচেতনে নিদ্রিত পথিক একজন, 

শীর্ণ তাঁর কলেবর, মলিন বসন ; 

কণ্ঠ আলিঙ্গন করি, সুক্সিপ্ধ কুগুলে 

কাঞ্চনবরণী এক কালভূজঙ্গিনী 

মুখের নিকটে মুখ আনিয়া সঘনে 
নিছে মঞ্জুল ফুণা বিস্কারি” গরবে, 
ছুটিছে গরলকণ দিশ্বাদে নিশ্বাস! 



১০৫ অনঙ্গরঙ্গিনী। & [ষষ্ঠ 

এই দংশে, এই দংশে, যায় পান্থ যায়! 

চকিতে কুগুল খুলি” ত্বরিতগমনে 
অদূরে নিকুঞ্জমধ্যে পশিল ভূজঙ্গী। 
হের দেখ পুনরায় বিপাকে বিপাঁক,' 

ক্ষুধাতুরা শুস্তনী সিংহী ভয়ঙ্করী 
ভূতলে পাতিয়া মুখ মার্জারীর মত 

সেই নিকুঞ্জের তলে উপৰিষ্ট ছিল) 

£পেক্ষিতেছিল ভীম! জলন্তলোচনে 

কতক্ষণে হতভাগ্য জাগরিত হয়, 

পরশে না মৃতজনে পশুরাজকুল। 

অনক্ষ দ্বেখিলা গিয়ে, অভাগা পথিক 

, আপনাঁরি ভাই। | 

সরলা । অনঙ্গের মুখে তার কথা শুনেছি বটে, সে.যে 
অতি পাপিষ্ঠ। 

অরবিন্দ। যথার্থ কখা, আমিও জানি তার তুল্য পাপিষ্ 

জগতে ছিল না! ০* 
রঙ্গিনী। অনঙ্গ কোথা! গেল? ভাইকে সিংহীর মুখে 

দিয়ে গেল? | 
অরবিন্না। বারেক ফিরিলা ভ্রভঙ্গী করিয়া কোপে, 

হৃদয়ে শৈশবন্সেহ তখনি জাগিল, 

দূরে গেল রাগ তাপ, দয়া উপজিল, 
ত্বরিতে সংগ্রাম দিলা সিংহকামিরনীরে, 
চিরে মরিল লিংহী, সেই কলরবে 
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ভাঙ্গিল নে কালঘুম, জাগিলাম আঁমি। 

সরলা  অনম্ধের ভাই তুমি? 
বুঙ্গিবী। তোমায় অনঙ্গ 

উদ্ধারিল কৃতান্তের কবল হইতৈ? 
সরলা। * ভ্রাতার জীবনে যার লোভ ছুনিবার, 

ভ্রাতৃবধ-আয়োজন নিত্যকর্মন যার, 

তুমি সেই জন? 

অরবিন্দ। সেই ত চণ্ডাল আমি, 

কিন্ত আর দে চণ্ডাল নই) দৃক করি 
পাপবৃত্তিসমূদর হ্বদর় হইতে 
লাগিতেছে এ জীবন এমনি মধুর, 
হেন ইচ্ছা হয় মনে জনে জনে ডাকি” 
কেবল কীর্তন করি এ সুখ আমার ।* 

রধিনী। এ রক্তমাখা উত্তরীয়খানি কি? 

অরবিন্দ। দুরে গেল্গ'বৈরভাব, সজলনয়নে 

আলিঙ্গন করিলাম উন্ভয়ে উভয়, 

অনঙ্ষ বারতা মম শুনিলা সকল, 

কহিলা আমারে যত আপন বারতা 

পশিলাম দুই জনে বন-অভ্যত্তরে, 

নিবেদিলা মহারাঁজে পরিচয় মম) 

শান্ত দাস্ত মহারাজ দয়ার সাগর, 

অশন বসন দিল! আমায় আদরে ) 

'চলিনাম অনন্তর অনঙ্গের গৃহে) 
সহসা অনর্গ সেথঠহইলা মুচ্ছিতি 



১০ অনঙ্গরঙ্গিনী | .এধষ্ 
সিসি পাস 

“হা রঙ্গিনি [ এই বাক্য অতি মৃদু স্বরে 

উচ্চারিলা ৃচ্ছ্বাগমকাঁলে ; দেখিলাম 

সমরসময়ে সিংহী বিদরিয়াছিল 

বাঁহুমূলে এই মাংদ গভীর নখরে, 
এতক্ষণ লোহধারা “বাহিরিতেছিল; 

সচেতন করিলাঁম অনেক যতনে। 

তোমার আলয়ে আজি অপরান্ে তার 

পুনরায় আসিবার.অঙ্গীকার ছিল 

ত্ৰঁসা হইল না, বড় হইলা ব্যাকুল; 

আগন্তক আমি, তবু কহিল আমায় 

আসিতে আশ্রমে তব; বহুত বিনয়ে 

ক্ষমী মাগিল! তোমার); দিল! নিদর্শন 

নিজরুধিরচিহ্নিত উত্তরীয়খানি। 

(রঙ্গিনী মুচ্ছিতা )+, 
. সুবলা। ভাই জ্ঞান! জ্ঞান! ভাই, কথা কও! 

অরবিন্দ । রূক্ত দেখে অনেকে মৃচ্ছ? যায়। 

সরলা) শুধু তা নয়, আরও কথা আছে; ভাই, জ্ঞান ! 

অরবিন্দ। এই যে চেতনা রে | 

রঙ্গিনী। বাড়ী গেলে ভাল হ'ত 
ম্র্লা। চল, চঞগা্জ্রন দাঁদার ৫ 

তুমি ধর ত। 

অরবিন্দ। ছি! মুচ্ছণ গেলে! এমন হা! কেমন পুরুষ 

মি? টা 
র্িনী। মিথ্যাই আমি পুর, আমায় নারী বললেই যা 
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হয়। এটা কিন্ত, ভাই, আমার ছল; বাঃ! আমি ত বেশ ছল 
কত্ে পারি! 

, অরবিন্দ।' ছল বটে! তোমার .মুখখাঁনি এখনও নীলবর্ণ, 
ছলে এমন হয় না। এখন একবার ছল ক'রে পুরুষ হও দেখি। 

রঙ্গিনীদ তাত হয়েছি; সত্য বলৃচি, ভাই, এটা *আমার 

ছল) তোমার দাঁদীকে বল, আমি কেমন ছল জানি। 

, সরলা । ঘরে চল, ক্রমশঃ ছুর্বল হ'য়ে পণ্ড) ছ্ষুমি 

আমাদের সঙ্গে যাবে? 

অরবিন্দ। যাঁব বৈ কি, চল। 

(সকলের প্রস্থান ) 

রী 



প্রথম গর্ভাঙ্ক | 
তপোবন। 

গুষ্গহন্তে রাজার তরুণ পরিচারিকদ্বয়ের 

* দুই দিক হইতে প্রবেশ। 

প্রথম । ভাই,কি চমৎকার ফুল পেয়েছ! মহীরাঁজ বড় 

সন্তষ্ট হবেন। 

দ্বিতীয়॥ বসন্তকাল উপস্থিত, ফুলের অভাব কি, ভাই? 
তুমিও ত কত সুন্দর ফুল পেয়েছ। ূ 

প্রথম। যেমনি ভারে ভারে মঞ্ুরী, ফুলের তেমনি ছন্তা- 

“ হঁঙ )'ভাই, তপোবনে বসন্তকাল কি সুন্দর ! 

দ্বিতীয়। ভাই, তপৌবনের সকলি লুন্দর, কেবল যদি 
তপস্বীগুলা না থাকত । 

প্রথম। কি ভ্রমরের বঙ্কার! কি কোকিলের হুঙ্কার! 

দ্বিতীয়। ভাই, আমাদের পক্ষে এ কেবল অরণ্যে রোদন। 

প্রথম। আজ আমরা অনেক দূর এদে পড়েছি চল, 

এইবার আশ্রমে যাই।, 

দ্বিতীয়। চল, মহারাছেন পূজার বেলাও হঠলু। ' . 
( উভয়ের গ্রস্থান্) 

| 



গর্জস্ক ] পঞ্চম অঙ্ক । ১০৫ 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক | 

তপোবন। রঙ্গিনীর আশ্রম। 

রুঙ্গিনী, সরলা । 

অরবিন্দের প্রবেশ । 

রঙ্গিনী। এস এস, কস) আজ তোমার দাদা কেমন 

'আছেন? রি 

অরবিন্দ। ভাঁল আছেন, শীঘ্বই সম্ূর্ণরূপ সুস্থ হবেন। 
রঙ্গিনী। আমাদের তপোবনে এসে তোঙ্কার ত কোনও ক্লেশ 

হয় নাই? স্থানটি কেমন বল দেখি। 
অরবিন্দ। এ অতি সুন্দর স্থান, স্বর্গ বল্পেই হয়। 
র্দিনী। বল দেখি, নগর অুধিক সুন্দর, কি বন 

অধিক সুন্দর? 

” অবুবিনা। আর ত সে তুলনা কর্বার শক্তি আমার নাই। 

রঙ্গিনী। কেন? " 

অরবিন্দ। বনের সৌন্দর্য দেশখে নগরের সৌন্দধ্য অর 

মনে নাই। 

রঙ্গিনী। আচ্ছা ভাই, বস। 
অরবিন্দ। চণল্লে কোথা? 

রঙ্গিনী। ভাই, সন্ধ্যা উপস্থিত, এ সময় কি ঘরে থাকা 

যায়? দেখ, 

নিকুঞ্জে মালতী ছিল নবপুষ্পবতী, 
মধুমত্ত সমীরএ তাহারে পাইল, 

প্রগাঢ় আমোদ পেয়েতাহীর মিখনে 



১০৬ 
স্স্মিসিস্ি সি স্মপিস্ি 

অরবিন্দ । 

সরলা । 

অরবিন্দ । 

অনঙ্গরঙ্গিনী। [ দ্িনীয় 

সর্বাঙ্গ অলস তাঁর হইয়া! পড়িল? 
কুম্ম-কোমল-অর্গ আলিঙ্গন করি 

থেকে থেকে তন্থু তার উঠিছে শিহরি”; 
দেখিতে নিগুঢ় তত্ব যাব ফুলবনে, 
বস হে, দেবর, তুমি আমাব সদনে ) 

পাষাণি, তুমিও থাক, আছে ত স্মরণ, 

আমাদের কুলত্রত অতিথিপূজন ? 
(নিক্কান্ত) 

তাপসি! 

সর্তপন্তার ফল ও চাঁরু শরীর 

লাভ করিয়াছ তুমি বিধির প্রসাদে, 

এ জনমে পুনরায় ইহ তপোবনে 

কি তপ করিছ তুমি কোঁন অভিলাষে? 

বিধাতা সদয় যদি হন এই বার 
এ বৰ চরণে তাঁর মাগিয়া লইব, 
জন্মান্তরে পাঁই যেন তন্টি তোমার 
দিয়৮পণ এ ছার শরীর । 

বঞ্চিব এ তপোবনে যাবত জীবন, 

কমনীয় তব তনু তন্থুবিনিময়ে 

জন্মান্তরে লভিবাঁর কাঁমন। করিয়! 

আমিও কঠোর তপ আরস্ত করিব। 

সথি ! 

তাহে মনোর্থলাভ দ্বরূহ কেমন ! | 

কৃত কাল অরসানে কামনাপূরগ ! 



গঞ্ষ্ক ] 

সরলা । 

অরবির্দ। 

 ঈরলা। 

পঞ্চম অঙ্ক । ১০৭ 

আর দেখ, 
এক দিয়া অন্য লাভ লাভ কভু নয়, 

আপনার অর্থ যদি আপনারি রয়, 

অথচ বাঞ্চিত বন্ত লাভ যদি হয় 

উভয়েতে অধিকার স্থখকর কত 

প্রিয়ে ! 

তোমার অতুল তন্থু রক তোমার, 

দেহটি আমার তুমি লহ উপহার। 

তাহাতে দ্বিগুণ লাভ, সুখ দ্বিগুঁণত, 

আমি কিন্তু মুনিবালা বিপিনবাসিনী 

কোথায় থুইব অই অমূল্য রতন! 
দেখ! 

বনৃতর শরণ, অশন বনফল, 

বনফুল আভরণ- 

| (স্বীয় হস্তে দৃষ্টি 

(সরলার হস্তগ্রহণ )" 
আহা! একি হস্ত! 

সখি! এ যে বিধাতার অপূর্ব নিশ্মীণ! " 
ফুলকুলে যাহা কিছু কোমল, রুচির,-- 

কোঁকন্দ, করবীর, কমল, চম্পক,- 

একবৃস্তে প্রন্ষটিত দেখি,যে সকলি ! 

দিয়াছ ইহাতে কেন ফুল:আতরণ ! 
নাথ! 
'তৌমার ঘরণী আমি কেমনে হইব] 



১০৮ 

মরবিন্দ। 

অনঙরঙ্গিনী। [ ছিদীয় 
এিসিপিপিপিিপপাপিিসিাউিউিসিিতসিউশিসিউিউিউিসিসিপপিপিপিশিপসিপিশাতিপাশিসি্িতিপনিশিশিপিশিিপার্পিিশিসি 

বনের তাপদী আমি, বন্য আচরণ, 
দেখি নাই এ জনমে নগর কেমন, 

নাগরিক মাঝে আমি কেমনে রহিব ? 

সহচর সহচরী বিহগ, বিহগী, 

উপবন-তরুগণ, কাননবল্পরী, , 

বননদী চিরযৌবনী মৃছ্গামিনী 

মৃদ্হাসিনী মৃদু মৃদ মৃদ্ ভাষিণী ) 
চিরসহবাঁস মম ইহাদের সনে, 

তুমি কাজনগরীর প্রধান ভূষণ, 

তব সহচরী আমি কেমনে হইব? 
পুনরায় কর তুমি নগরগমন, 

মনোমত অগণিত যুবতীরতন 
ঘতন করিবে কত তোমায় বরিতে 

একমাত্র ভিক্ষী মম তোমার চরণে,” 

বিজনে বিশ্রাম কভূ যখন কাঁরবে, 

আমার মুহূর্ভমান্ করিও স্মরণ। 

আজগ্নম অবসন্ন অদ্ধ অঙ্গ যার 

মহৌষধি পাঁয় যদি বন্ভাগ্যফলে 
কঠেতে ধরিতে তায় পরম যতনে 

বিধুমুখি, বিমুখ মে হইতে কি পারে? 
অর্ধাঙ্গে স্থজন বিধি যে জনে করিল 

অন্তরাত্ম! যার তরে সদা সমুত্সুক 

ভাগ্যবলে তার যদি হয় দরশন, 
জীবর্ন ধরিয়! তাঁরে ছীড়। কি হে যায়? 



গর্ভ? 

সরলা । 

নি 

আরবিনদদ। ' 

পঞ্চম অঙ্ক । ১০৪৯ 

পরীক্মুখী যদি তুমি নগরগমনে, 
যুগল হইয়। উভে রহিব এ বনে, 
ইহাই আমার, প্রিয়ে, গৃঢ় অভিলাষ, 
দাঁস দাসী ধন জন বিলাস ব্য্গন 

তাহাতে যা কিছু সখ সবি তুপ্তিয়াছি ! 

মলিনবসনপ্রায় ত্যজিয়! সকলে 

অবগাহি” পীরিতির পূত গঙ্গাজলে 

বিমল তাপসব্রত ধারণ করিব; 

করিয়াছি অনঙ্ষের বহু অপকর, 

উপকার এইবার করিব কিঞ্চিং-- 

অতুল সম্পদ তারে সকলি অর্পিরব, 

আর আমি-- 

তাপদসমাজ মধ্যে তাপস হইব,, 
তোম! লয়ে তপোবনে জীবন বঞ্চিব। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক । 

তপোঁবন। 

সরলার পুষ্পচয়ন ও মালারচনা। 

ক্রীড়াচ্ছলে, মালা, আমি গাঁথিন্থু তোমায়, 

তোমারে গাথিয়ে, মালা, ঠেকিলাম দায় ! 

(মালাহস্তে অরবিন্দের প্রবেশ ) 

চন্দ্রিকাচন্দনে তন করিয়া চচ্চিত 

ম্লিকাসদনে পণ” লম্পট'অন্থিল 
স্চ ১০ 



১১৩ 
সি সস পাস 

পিপিপি 

সরলা | 

_ অনজরজিণী। [ত্বৃঠীয় 

অমনি কলিকাগুলি পুলকে হাসিল; 

সোহাঁগে তুলিয়া ফুল গাথিলাম হাঁর ) 
পরিলে বিজলীমাঁল! নবদিনকর, 
পরিলে তারকাহার পূর্ণ সুধাকর, 

দিলে মুকুতার মাল! মাণিকের গলে, 

কি জানি কেমন শোভা হয় ; 

সুরভি মল্লিকামালা প্রফুল্ল কমলে 

বুঝলি! তেমনি শোভা ধরে 

সে শোঁভ। দেখিতে মম হৃদয় চাঁহিল 7 

প্রফুল্ল কমল কোথা পাই রজনীতে, 
ভ্রমিতেছিলাম তাই ভাঁবিতে ভাবিতে, 

' হেন কানে হেরিলাম তোমায়, সজনি, 

পর লো! মল্লিকা মালা, প্রফুল্ল নলিনি ! 

( মালাদান ) 

' গগন-অঙ্গনে লই অমৃত-আশয়, 
পরশের স্থুরা এই মেছুর অনিল, 

নবীন! যুখীর বাসে দশ দিক ভরা, 
শ্যামল তৃণের দল অতি স্থুকোমল, 

কতই যতনে ধরে চরণের তল, 

চৌদিকে বেষ্টন এই বেতসীনিকর, 
অবল৷ সরা আমি আপনার মনে 

খেলিতেছিলাম সুখে এ বিকচ বনে, 

_লুক্ায়ে ন্ুকখাবি.বাণগুলি নিয়ে. 



পঞ্চম অঙ্ক । ১১১ 

আন । 

রঙ্গিণী। 

খমনন । 

রঙ্গিণী। 

গাঁখিয়ে একটি মাল! ছলনা করিয়ে 
কেন হে, কুস্থুমশর, দিলে দরশন? 

দেখ তবে অবলার বন্ধন কেমন। 

( মালাদান) 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রম । 

অনঙ্গ, রঙ্গিণী, সরলী | , 

এ সংবাদে মহারাজ প্রীত অতিশয়, 
শুঁভলগ্ন নিরূপিত সপ্তমীনিশিতে, 

বিবাহের আয়োজন কর্ সঘতনে। 

তোমার অন্জে দান করিব তগিনী, 

নরনাথ অনুকূল, কান্ত! প্রাণাধিক ! 

কি স্থখ মামার আছে ইহার অধিক ?. 
নুসংবাদ আনি” দূত গায় পুরস্কার, * 

স্বদেশে সর্বকালে এই শিক্টাঘার; 

প্রিয়তম ! 

দিয়াছ আমায় আজি বড় স্থসংবাদ, 
সবান্ধবে সকৌতুকে বিবাহবামরে 
আমার ভবনে তুমি আসিবে যখন, 

মনোমত পুরস্কারে তুষির্ব তোমারে । 
' আমি আসিব না। 

তুমি আসিবে ন৮1 ,সে কি1* 



১১২ 
পপি শি সসসস্পস্পি পাস 

অনঙ্গ | 

রঙ্গিণী। 

অনঙ্গ। 

রঙ্গিণী। 

অনঙ্গরঙ্গিণী। [চততুর্ঘ 
সিসি 

রোহিণীরে দিব তুলে সুধীকরকোলে 
দেখিতে কি সাঁধ নাহি যায়? গ্রাণেশ্বর, 

এত কেন উদাসীন নবীন বয়সে ? 

আনন্দ-উৎসবদিনে আননা-আশ্রমে 

ুত্তিমান্ এ বিষাদে কি হেতু আনিবে? 
কেন, নাথ, এত খে এ হেন সময়? 

দেখ, প্রিয়তম, জুখ-বসন্ত-আগমে 

চারিদিকে কি অপূর্ব মাধুরী উছলে ! 
অরবিন্দ নিমীলিত এত দিন ছিল, 

অরুণীভ! স্থকুমারী তাহাতে লাগিল, 

সুখাঁবেশে অমনি সে গ্রফুল্প হইল) 
বৃখারঙ্গে রত যেবা ছিল নিতম্বিনী, 
তম শিহরিল তার প্রাণ চমকিল ) 

হুতাশনমুখে দিয়! লাঁজবিসর্জন 

অধীর! সে অনঙ্গের লইতে শরণ) 

এ সময় এ নিষাঁদ তোমায় কি সাজে? 

আমি ত রঙ্জিণী তব, না হয় তোমায় 

বরমালা দিব আমি বিবাহনিশীয়। 

কল্পনা লইয়া! খেল! কত কাল চলে? 

ওকি! অকন্মাৎ অমন হইলে কেন? 

সহসা মুখখানি কেন হইল মলিন ? 

সর্বাঙ্গ সইসা কেন শিথিল হইল! 
অনঙ্গ। না, কিছু নয়। 

রঙ্গিণী'। কিছু নয়! 'অহল্যা, দেখ, 



রা] 
শ্কিস্টিকাি্সি 

অনঙ্গ। 
রঙ্গিণী। -. 

অনঙ্গ। 

সুরলা। 

রঙ্গিণী। 

পঞ্চম অর । ১১৩ 

এখনো! ললাটতটা ঈষৎ কুঞ্চিত, 
এখনো নয়ন ছুটি ঈষৎ মুদ্িত, 
এখনো রুধির-ছাঁয়া নাহিক অধরে। 

শীর্ষবেদনায়। 

আইস, শুশ্রষা করিম 

না না, প্রয়োজন নাই, গিয়াছে আপনি। 

অমন দারুণ ব্যথা! আপনি কি যায়? 

এস, 

, চিরকাল কুলধর্ম অতিথিপালন; 

তাঁপসের মহাত্রত পর-উপকার, 

বেদনায় হইয়াছ কাতর এমন, 

প্রাণপণে অবশ্ঠ করিব প্রতীকার ) 

আমার প্রাণের স্বামী আমার সমুখে+ 

সহিবে যাতনা এত, কেমনে দেখিব ? 

অই সহকীরতরু কুটীর-অঙ্গনে, 
উহার শীতল তল অতি রমণীয় ; 

শয়ন করিতে তায় করিয়া মানস 

কমলপলাশচয় আহরণ করি*'* 
করিয়াছি মনোরম শয়নরচনা । 

ধাথাটি থুইয়। মম উরুর উপরি 
তদুপরি একবার শয়ন করিলে 

হবে তব শরীরের তাপরিবারণ ; 

,সুজল নলিনীদলে ললাট আবরি,, 

তালবৃস্তমুহু“মুহ ব্যজন করিব, 



১১৪ অনঙগরজিশী। চু 
স্িশিঅন্পিি শি িসিস্পিসসি পিসি সিসি 

৯ 

বেদনার উপশম হইবে এখনি ) 
এস দেখি-- 

( তথাকরণ') 

সরল। । বড় (নিদারুণ, হায়, মুগরাঁজ-জায়া, 

কি আঘাত করিয়াছে ধদয়নিকটে | « 

অদ্যাপি কতই আছে নিগুট বেদনা ! 
ৃ ( অনঙ্গের অঙ্গম্পর্শপূর্বক ) 

রঙ্গিণী। আহা! কি বিষম তাঁপ সর্বাঙ্গে তোমার ! 

করচরণের তলে ললাটে অধরে 

নিশ্বা-অনিলে যেন অনল-উদয়, 

কত না সহিছ তুমি যাতনা তন্ুতে ! 

অনঙ্গ। ন্ুলোচনা-অপাঙ্গ-বিমুক্ত-শর-জালা 

হদয়ভিতৃ'্ব যার দিবানিশি জলে, 

কেমনে অপর তাপ জানিবে সে জন ? 

হা রঙ্গিণি ! 
প্রফুল্লসরোজনিভ সেই মুখখানি 
অগ্তাপি দেখিতে আমি পাই কতবার 
মকধ্-অভিষিক্ত দেই ক্ধধবনি 

ৃ অগ্ভাপি শীতল করে শ্রবণ আমার | 

রঙ্গিণী। কি! তাঁকে দেখতে পাঁও? কোথা? 

" অনঙ্গ। এই বনে। 

রঙ্গিণী। মেকি! সেওকি এবনে আছে? 

অনঙ্গ। বিধাতা না করুন। 

রঙ্গিণী। তবে এখানে তাকে দেখ কিরূপ ? 



পঞ্চম অঙ্ক । ১১৫ 
প্৯পি সিসি শসসপিশিপসিসপসপিপিসসসসসিশিদি 

অস্তাচলে দিনমণি করিলে গমন, 

ধরিলে মলিনরাগ বনতরুচয়, 

বিশ করিয়! তন্ন পরাণ উদাস 

শীতল বহিলে বায়ু পরিমলময়, 

শরদিনদুসমতুল সেই মুখখানি 
আমার মুখের পানে চাহিয়া! মধুর 

ভাসিতে ভাসিতে আসে মলয়হিল্লোলে, 

আসিতে আসিতে শূন্যে সহসা মিশায়; 

বীণাবিনিন্দিত কভু ক'বনি তার 

সহসা বঙ্কারি* ওঠে শৃন্ঠ সমীরণে, 

শ্রবণের মূলে করি” স্থুধাবরিষণ 

সহসা অনিল-অঙ্গে মিলাইয়া যাঁয়। 
কেন এমন হয়, বল দেখি? সে ত'্াঁছে ভাল! 

সরনা। ভাল আছেন বৈ কি) তুমি বোধ হয় সর্বদা তাকে ভাব, 

রঙ্গিণী। 

অনণঙ্গ। 

তাই এমন হয় | 

স্দুরনগরবাসী তব প্রিয়জন, 

এখন কেমনে পাবে তার দরশন ? 

তোমার মনের মত জনেক ঝুঁমাঁরী 

এ কাননে যদি আমি দেখাইতে পারি, 

বিবাহ করিতে মন হয় কি তোমার? 

এ ব্যাধির এ সময় এই প্রতীকার। 

মরণপীড়ায় যাঁর পরাণ র্রিকল, 

। বুল তার সাঁধারণ ওষধে কি 'ফল,। 
ভাই, 



১১৬ অনঙগরঙ্গিণী। [চ্্র্ 

আর কত কাল আমি এ তাঁপ ধহিব? 

পঞ্চভৃতে কৰে আমি বিলীন হইব? 
সরল! । বালাই! 

রঙ্গিণী। বরঞ্চ'জীবন মম করিয়া গ্রহণ 

স্থখে তুমি ভোগ কর দ্বিগুণ জীবন। 

অনঙ্গ। ভাই, | 
আগত শুনিলে মম চরম সময় 

ত্বরিতে আমায় তুমি দিও দরশন, 
কোটিবার বল্পভার নাম মধুময় 

শ্রবণকুহরে মম করিও কীর্তন, 

সে অক্ষর স্থধাময় শুনিতে শুনিতে 

তবপারাবারপাঁরে পাই যেন যেতে । 
মিছে নয়" যে দিন নৃতন দরশন, 

কুমার পাইত লাজ অঙ্গের সৌস্টবে, 
দেখ, সে মূরতি আজি মলিন কেমন, 

ৃ্ এ দেহে জীবন আর কত দিন রবে? 

“রঙ্গিনী। ধীরে ধীরে কর তুমি সমীরণদীন, 

( অনগ্দকে) 
এখনি আসিব আমি। 

(নিঙ্কান্ত। কিয়ৎক্ষণ পরে রমণী- 
বেশে প্রত্যাগমন, অলক্ষিত ভাবে 

অনঙ্গের মস্তকপার্থে উপবেশন ও 

সরলার হস্ত হইতে তালমৃস্গ্রহণ ). 
অনঙ্গ।  রঙ্গিণি,এলে কি? 

রি সরল । 



' গর্ত ] 

রঙ্গিলী। 
সরলা । 

অনঙ্গ। 

চান 

পঞ্চম অঙ্ক । ১১৭ 

যে মুখ মিলাঁয়ে যেত মলয়হিল্লোলে, 

তোমার মুখের পাঁনে রয়েছে চাহিয়া, 

আর না মিলায়ে যাঁবে, ফিরে চেয়ে দেখ। 

( উপরেশন) 

একি! 

মম নয়নের মোহ ! 

অথবা দেবতা! কেহ এ পুণ্য কাঁননে 

' সহসা রচিল দিবামায়। ?-- ॥ 

দিব্যলাবণ্যভাসিত ! 

দিব্যাভিরণভূষিত ! 
কিন্বা সত্যই রাজনন্দিনী ? 

কোথা ছিলে ! 

মানস হইতে মোর বাহির হহলে? 
কিম্বা বুঝি পারে 
মানবের একান্তিক ধ্যান 

আকধিতে ইষ্উজনে স্বদূর হই: 

সরলা। এই যে আমরা তোমার নিকটেই ছিলাম । 

অনঙ্গ । ই] যথার্থ, 

কতবাঁর এই কথা উঠিয়াছে মনে, 

গাসিয়াছে কতবার অধর অবধি ! 

সহল্যে, বা সরলে | + , 

তাঁর উপরে যাঁর শরীর শায়িত, 



১১৮ অন্গরঙ্জিণী। [পঞ্চম 

নৃতন জীবনলাঁত তাঁপ-উপশম " 

অনুভব করিয়া সে উপকারী জনে 

কাঁয়মনোবাক্যে করে যেই আশীর্বাদ, 
সেই আশীর্বাদ ধর ভগিনি আমার ! 

সরলে! তগিনি! | 
মহৌষধি অহরহঃ থাকিতে অদূরে 

বিষম ব্যাধিতে যার জীবনসংশয়, 

ললাটলিখন তার প্রতিকূল কত ! 

সরল।। দিদি, নীরবে রইলে যে, উত্তর দাও। 

রঙ্গিণী। আমি অপরাধিনী, যা উচিত তুমি বল। 

সরল! । অবলার অপরাধ ক্ষমাই উচিত। 

পঞ্চম গর্ভান্ক । 

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রম । 

রঙ্গিণী, সরল! । 

ুল্পরার* প্রবেশ, পশ্চা্ পশ্চাৎ সম্তোষ 

ফুল্পরা। একি ! তুমি কি অহল্যা? 

সরলা । বল, কে আমি।' 

ফুল্পরা। অহল্যে, আমার জ্ঞান কই? 
সরলা। এই যে ভোমার জ্ঞান। 

ুল্পরা। এই মোর জ্ঞান ! : 

| (রঙ্জিণীর হস্ত ধরিয়া) 



গ্ঠস্ক ] 
পাতি 

রঙ্গিণী। 

ফুল্পরা। 

পঞ্চম অঙ্ী। ১১৯ 
পাস স্তন 

স্বপন আমার! 

এইরূপে তাঙ্ষিতে কি হয়? 
| (হস্তত্যাগ ও অন্যত্র দৃষ্টিপাত ) 
অলার সখ! তুমি এমনি ভঙ্গুর? 

একবারু করিয়াছি আঁখির আড়াল, 

আর তুমি ভেঙ্গে চুরে গেছ! 

ফুররে, 
স্বরূপ নিরখি' মোর 

* হইলে কি বিষাদিনী? 

না, 
সথধাংগু জিনিয়া এই বদনের ছাদ, 
অভিনব কোকনদ এই প্]ণিপাঁদ, 
অপাঙ্গযুগলে এই তড়িতের খেলা? 
অধরে দশনে প্রবালমুকুতালীলা-- 

প্রভাঅপযপ-_ শুভ্র অথচ লোহিত, 
পৃথু উরঃ পৃথু উরু পৃথুল নিতম্বে 

স্ুবিভক্ত তন্থুর ভঙ্গিমী, 
এ রূপসম্পদে 

পুরুষজাতির, সি, কিবা অধিকার? 

আমি দেখেছি সকলি, 

অথচ কিছুই দেখি নাই! 
গীয়ে তব লাবণ্যমদিরা 

পাগল হইগ্লাছিল আখি, 

ভাই, এধন কি খৌ বরা সাজে* 



১২০ 

সরল । 

ফুল্পরা। 

রঙ্গিণী। 

সন্তোষ । 

ফুল্লরা। 

রঙ্গিণী। 

এই বার ফর, সখি, প্রতিজ্ঞাপালন। 

অনঙ্গরঙ্গিণী। [পর্থাম 
সিসি নস্পিশিসিতাসি 

( মৃহ্স্বরে ) 

অবশ্ত করিব আমি প্রতিজ্ঞাপালন ; 

স্থলভ ত নয়, সখি, পুরুষ অমন,- 
পবিত্র চরিত হৃদয় সরস , 
মোহন মুরতি নবীন বয়ন। 

(সন্তোষকে) 

রমণীর মন চঞ্চল এমন ! 

শেমার সাক্ষাতে সখী 

কত আঁশ দিয়ছে আঁমাঁয়, 

দেখ, আমারে তিয়াগি? 

আজি সথী তোমাকেই চায়। 

প্রিয়ে, 

চির-উপাঁপিত বিদ্যার মতন 

অবিরল আনন্দ বিতরি” 

সৃদয়-আসনে মোর হও অধিঠিত। 

জি্রাসা কর ত, সখি, 

আর কেন বিনতিবিনয় ? 

(সস্তোষকে) , 

অবিলম্বে আমাদের বিবাহ হইবে, 

এক স্থানে এক ক্ষণে 

সখীর হউক পরিণয় 

'থীর যতেক পরিজনে 
আসিতে আমাঙ্ক নিকেতনে : 



গ্ান্ক ] পঞ্চম অঙ্ক । ১২১ 
সিসি সপ সাপ পেশশি্সিসিসিশিএিস্পিশিউিসিিশিসিসিস্সিসিশিশিশিস্পিসিপিসিস্পিশিসিসপিসিসিন্পাসসস্পিসপিস্সিস্পিস্টিস্পসিনি 

করি নিমন্ত্রণ; 

যাঁ”ক্ দূত সখীর আলয়। 

মন্তোৌষ। . তাহাই হউক, 
| আদি তবে আমর! এখন ? 

রঙ্গিণী।  এস।, 

(সন্তোষের পশ্চাৎ 

পশ্চাৎ ফুল্লরা নিক্তীস্ত ) 

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক। 

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রমের বহির্ভাগ | 

সভা । 

রাজা ও খবিগণ উপবিষ্ট। , 

“১ম খধি। আজ বরবধূর হৃদয়ে কি আনন্দ: 

২য় খষি। হইবারই ত কথ; বিবেচনা করুন নরনারী 

অর্ধ অর্ধ মানায় নির্শিত; উতয়পক্ষেই অর্ধাভাব; তনুর 

উভয়ে উপতপ্ত হইয়৷ পরষ্পরের সম্গিরুষ্ট হয এবং নিজ নিজ 

দেহকে মন্ত্রপূত করিয়া গ্রজলিত বৈবাহিক বহ্ছিতে আুতি দেয়) 

তখন.সে পবিত্র বন্ছি হইতে পূ্ণাবয়ব র্বাঙ্গসুন্দর একটি অভিনব 

জীবের উৎপত্তি হয়, তার নাম দম্পতী। তার অভিনব হৃদয়ে 

অনির্বচনীয় আনন্দ উচ্ছ'সিত হয়, দে অতি বিচিত্র ক্রীড়া- 

কৌতুকে রত হ'য়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করে।, সে অভিনব ইন্রিয়- 
দারা চরাচরধিথের পরম রমণীয় মুস্তি গ্রতক্ষ করে। পুষ্প 

তাকে অপূর্ব আগ্াণ প্রদান কারে, বাঁযু ভার গ্াত্রে অতীব ন্থুখ- 
১১ | 



১২২ অনঙ্গরজিণী। ষ্ঠ 
সি 

স্পর্শ বোধ হয়, তাঁর চক্ষে পৃথিবী অপাধিবলাবণ্যশালিনী দৃষ্ট হন, 

চন্্রনক্ষত্রপ্রভৃতি জ্যোতিষ্ষমণ্ডল হইতে অতীব কোমল জ্যোতিঃ 

তার দর্শনপথে বিগলিত হয়। 

৩য় খষি। আর নব্দম্পতীর মাত] পিতাঁরই'বা কি আনন্দ! 

জগতে বুখি দে আননের তুলনা নাই! আচ্ছা, শ্নেহই কি তার 

কারণ ? 

গর্থধধি। বরবধূ ধার ধার শ্লেহতাজন, এ সময় সকলেই 

তাদের আনন্দে আনন্দিত হন; কিন্তু মাতা পিতার যে আনন্দের 

কথা উল্লেখ কঃল্লেন,$তার বোধ হয় অন্য কারণ আছে। 

ওয় খধি। আদেশ করুন। 

৪র্থধধি। আত্মা বৈ জাতে পুত্র»-_সন্তান মন্ুষ্যের দ্বিতীয় 

শরীর; সন্তানের যৌবনোদয়ে মাতাপিতা, নবযৌবন পুনঃপ্রাপ্ত 

হন) আর উদ্বাহময়ে সন্তান যে সুখ অনুভব করে, বোধ হয় 

মাতা পিতার হৃদয়েও সেই সুখ সমভাবে অন্ধুভূত হয়। 

৫ম খধি। হা, সন্তানের স্থখই মাত। পিতার সুখ, শাখা 

পুম্পিত হইলেই বৃক্ষ পুষ্পিত। 

এ ধধি। তা এ, বিষয়ে মহারাজ কি বলেন? 

রাজা। আপনারা দিবাচক্ষুশালী, মানবহদয়ের গুঢ়-তবজ্ঞ, 

আঁপনাদের অজ্ঞাত কি আছে? 

(কতিপয় পারিষদের প্রবেশ ) 

পারিষদ। মহারাজ, পাত্রগণ নিকটবর্তী হয়েছেন, এখনি 

উপস্থিত হবেন। 

রাঁজা। উত্তম, গুভলগ্নও নিকটবর্তী । 

গু 

& 



র্জ্থ] পঞ্চম অঙ্ক । ১২৩ 
সসিিসসপিস্পিসিনিপিসপিপসিস্সা পালা 

সপ্তম গর্ভাঙ্ক | 
তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রম। 

বিবাহ্ভূমি। 
রাজা, পুরোহিতগণ, গধিগণ, পারিষদগণ যথাস্থানে উপঝিষ্ট। 

মহিলাগণ, পরিচারকগণ। অগ্ঞরাঁর গ্রবেশ। পীত্রগণ 
ও পাত্রীগণ নামান্গুমারে আনীত। 

অগ্মর!। পরিণয়রঙ্গে উর, প্রজাপতি ! 

।.. শুভক্ষণে হেথা, অনঙ্গ, এস) 

রঙ্গিণি, তোমার মঙ্গলন্ৃতাটি” 

কেমন সেজেছে দেখিব, এস। 

আজি অরবিন্দ তন্ু-উগহার 

দিবে গো তোমায়, সরলা, এস) 
এস, অরবিন্দ, নিশায় নলিনী 

কেমন ফুটেছে দেখিবে, এম। 
৮ 

পিসি 

এস হে, সন্তোষ, এ স্থখসময় ) 

নিরথিয়ে তব মলিন মুখ-৭, 
নিরখি” নিরখি সজল নয়ন 

, আমাদেরো ভে'সে গিয়াছে বুক । 

এস গো, ফুল্লরা, নব নটবর 

আসিয়াছে বর মনের মত ) 

স্থখের স্বপন থাকে কতক্ষণ, , 
জাগরণে দেখআনন্দ রত 



১২৪ অনঙ্গরলিণী। [ অষ্টম 

মুনিবধূগণ পুরি তপোঁবন 

উলু উলু ধ্বনি দাও গো দাও, 

মুনিবালাগণ সখের তরঙ্গে 

সুকুমার অঙ্গ ভাসায়ে দাও! 

করে কর, খবি. সপিবে যখন, 
কমলে কমল চাপিয়! দিবে ! 

গীড়নে কমল হবে না মলিন, 
হরযে অধিক সরস হবে! 

| (বিবাহ আরন্ত ) 

8 পিটানো 

অস্টম গর্ভাঙ্ক। 

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রম। 

রাজা, খষিগণ, পারিষদগণ, খষিপত্বীগণ, নর্ভকীগণ যথাস্থানে 

"উপবিষ্ট। পরিচারকের প্রবেশ। 

রাজা। পাত্রকন্তাদের আহারাদি হয়েছে? 

পরিচারক। মহারাজ, আহারাস্তে তারা বাসরঘরে 

গিয়েছেন । ' 

( অপর পরিচারকের প্রবেশ ) 

রাজা । অভ্যাগতগণের পানভোজন ত সুচারুরূপে হচ্চে? 

২য় পরিচারক। আজ্জে, পরিপাটা হচ্ে। 

রাজা। আপন'দের তপঃপ্রাভাবে এখানে কোনও অতারই, 



শর্ভস্ক].. গঞ্চম অস্ক। ১২৫] 
সিসি 

নাই। এত অন্লসময়ে এরূপ সর্বাঙ্গীণ আয়োজন বোধ হয় রাজ-. 

শক্তিরও অসাধ্য। 
“নম ধষি। অষ্টাভিশ্চ স্থুেন্্রীণাং মাত্রাতিনির্দিতো নৃপঃ) 

যেখানে মহারাজ উপস্থিত,আছেন দেখা অভাবের সম্ভীবনা কি? 
২য় খাষ। মহারাজ, নর্ভকীগণ উপস্থিত, রাত্রিষ্উ, অধিক 

হয়েছে, এদিকে খষিপতীরাও এ নূতন ব্যাপার দেখতে উৎন্ুক 

হয়েছেন, অনুমতি হয় ত নৃত্য গীত আরম্ত হয়। 

রাজা । (নর্তকী দিগকে ) নাও, আরম্ভ কর। 

ৃ (নৃত্য গীত ) 

নবম গর্ভাঙ্ক । 

তপোঁবন। রঙ্ষিণীর আশ্রমের বাহভাগ। 

রাজা, পারিষদ্রগণ ও পরিচারকের প্রবেশ ঠা 

রাজা। এইযে! 
তপোঁবন-পাদপের পল্লব-অধবুধ্ 

অধরতাম্ব,লরাগে করিয়া! রঞ্জিত 

ৃপজিয়া৷ কাননতল চরণ-অলক্তে 

ু্তাস্থর! হান্তমুখী বিহরিছে উদ ! 

( খধিগণের প্রবেশ ) 

ধফ্াণ। জয়, জীব, মহারাজ! 

রাজা। * ৫ খধিগণকে,প্রণামপূর্বক পরিচাঁরকূকে) 
যাও অস্তঃপুরে। ' 



১২৬ অনঙ্গরঙ্গিণী। [নব 
পিসশিসিসপশিউ পিসি সিসি সিসি ০০০ 

পিসির পিসি সিসি সিসি সিনা 

প্রণমিতে সমাগত মহধিমণ্ডলে 

অবিলঘ্ষে আন গিয়! বরবধূগণে। 

(পরিচারক নিঙ্ান্ত ও বরবধূপ্রভৃতিসঙ্গে পুনঃপ্রবিষ্ট ) 

পুণ্যমূর্তি খষিগণে সাষ্টাঙ্গে গ্রণমি? 

লাভ কর মহামূল্য আশীর্বাদধন, 

এ জগতে বিনিময় এত লাভকর 

আর নাই। 

খবিগণ। অগ্রে দেবতাপ্রণাম কব | 

| ( বরবধূগণের দেব ও খষিপ্রণাম ) 

১ম খধি। চিরজীবী হও, চিরাযুস্মতী হও । 

২য় খধি। ভূবনবিজয়ী পুত্র লাভ কর। 

৩য় খধি।' ফুল্লরে | পুণ্যাশ্রমে অদিতি যেমন কশ্ঠ*সঠ 

নাস করেন, তুমি তেমনি স্বামীসঙ্গে তপোবনে সুখে কালয*্গন 

কর। মা রঙ্গিণি! মা সরলে ! যেমন বৈকুগে নাররণসঙ্গে লঙ্গা, 

ধেমন কৈলীতা ভবসঙ্গে ভবানী, যেমন অমবাবতীতে ইন্্রসহ 

ইন্দ্রাণী, তোমা তেমনি স্বামীসঙ্গে সিংহাসনে আরূঢ় হয়ে 

রাজধানীকে আলোর্কিত কর্,_-অচিরা্ তোমাদের বনবাসক্লেশের 

অবসান'হঃকৃ। 

নেপথ্যে অনেকে । জয় জগদাশ হরে! 
শ্ধ 

( 

( সন্্যাসিগণের এবেশ) 

১ম সন্ন্যাসী । স্বস্তি বঃ। 

রাজা। আহুন, আঙ্গন। 
১ম ম্ন্যাসী। -লুখে থাক চ্িবিকালি, বরবধূগণ ! 



ঈর্জ্] পঞ্চম অঙ্ক । ১২৭ 
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সরলা । বাবা! বাবা! 

( অগ্রসর হইয়া হস্তধাঁরণ ) 
মি সন্ন্যাসী। কেতুমি? 

সরলা । বাবা! এ ব্লেশ কেন? 

১ম সন্ধ্যানী। স্বরলা! মা, তুমি এ বনে কেন? মা, কত 

মলিন হয়ে গেছিন্! আবার এ মুখখানি দেখ্লেম ! 

২য় সন্্যাসী। অশ্রজলে বঙ্গযস্থল গেল যে ভাপিয়া! 
সাবধান, মহারাজ, হৃদয় প্রান্তরে 

পরিশুষ্ক মাঁয়াতরু আছে নিপতিত, 

সে যে তরু অপরূপ কুহকে.গঠিত, 

পায় যদি এইরূপ অশ্রজলসেক, 

মুহূর্তেকে মঞ্জরিবে আগ্লাদমস্তক | 

সরলা। একি, বাবা? 

ীন্যানী। তগনের করজাল লুপ্ত যদি হয়, 

পিণ তাঁর দরশনে কমল ফুটবে? 

কালবশে চন্দনের গঞ্জ যায় যদি, 

পঙ্ক তাঁর কলেবরে কেহ কিঞাখিবে ? 

বৃন্তের আদর কোথা কুসুম খসিলে ? 

1 সুরলায় বঞ্চিত হুইল রাজ্যপদ, 

রাজ্যপদ মোরে আর তুধিবে কি গুণে? 

রাজা। পুগুরীক, বৃত্তান্ত কি? 

১ম সন্নযুসী। সরলাবিরহে মম বিষয়পিপাা 

দয় হইতে ক্রমে বলির পাইল? 
একদা পৃজিতে 'গিয়াকালিকাটীরণ 

সিসি 
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দেখিলাম যোগী এক শয়ান মন্দিরে ) 

চারি বেদ রসনাঁয় পরিণত করি, 

থুইল বিধাতা বুঝি সে পুত বদনে 3 
কত উপদেশধারা সে জিহ্বা হইতে 
গলিত হইল মম শ্রবণবিবরে.) 
অকন্মাৎ বীতরাঁগ হইল হৃদয়, 

দোলায়ে মুকুটদও চামুণ্ডামনিরে 

পরিহরি* বেশবাস বন্ধুগণসনে 

ধরিন। আষাঢ় পরিয়া কৌগীন 

পৃরিয়া নগরমার্গ হরিধ্বনিরোলে 

জন্মের মতন আমি বাহির হইন্থু। 

_পিপাসিত প্রজা পুগ্ন, যাহ ত্বরা করি+, 

লোলজিহ্বা বিশালাঙ্ষী সেই যে কালিকা, 

ছুলিছে দক্ষিণে তার রতনকিরীট, 
পর গিয়া পুনরায় ও রাজমস্তকে। 

যা”ক্ বেশ, দাও আষাঢ়, দাও কৌগীন, 

কে,আছ রে ! কেশ মৌর মুড়াইয়া দাও! 

রাজা । ও কি, যাদব, যাঁও কোথা ? 

(যাদবের প্রস্থান ) 

পুণ্তরীক ! সে অক্গ এমন কৃশ কেন? একি এই কঠোর 

২য় সন্ন্যাসী । কুমারীদের প্রস্থানের পর প্রাণাস্তিক পীড়াও 
শা 

(সরদার উভয়হন্তে অশ্রুমার্জজন 
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স্পা্পিসপিিপিসিাসিসিসপিস্পিসিসসিসিসিস্ছাসি 
৯৮৩ শািপিিিসিস্পিস্ি৫সিিসএসিতশিসিসিসিিিস্পিাসিতাসিশাশিউিউিসিসিসিিিসিসিলা্পিসপির্গী ০ 

১ম সন্ন্যাসী। (সরলার মঙ্গলম্ত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ) মা, এ 
কি? বরা 

৭ ৷ এই তোমার জামাতা । 

( অরবিন্দের প্রণাম ) 

১ম সন্ন্যাসা। বাবা! তুমি আমার সরলাজীবনের খ্মাধার। 

(আলিঙ্গন ) 

রাজা । এই তোমার আর একটি কন্তা, এই তোমারআর 

একটি জামাতা । 

(উভয়েরস্প্রণাম ) 
১ম সন্ন্যাসী । মা রঙ্গিণি, চিরায়ুক্মতী,হও ) বাবা, চিরজীবী 

হও। 
(যাঁদবের সন্যাসিবেশে প্রবেশ ) 

৮ 

ক 1 ব্যাপার কি, যাদব? 

ব। মহারাজ! আপনার রাজধানীতে অনেক ব্যাপার" 
ক ০ আপনার সঙ্গে! এ দুরদেশে এসেও অনেক ব্যাপার 

ক'ল্লেম,.কি লাভ করেছি? গণনা ক'রে দেখ্লেম, মূলধন , 

প্রায় শেষ হয়েছে; অবশিষ্ট যা কিছু আছে তাই নিয়ে একটি 
নূতন ব্যাপার আরম্ভ কর্বার মনঃস্থ করেছি। মহারাজ ! 
আপষি রাজাধিরূজ হ'য়ে অরণ্যবাসী হয়েছিলেন, অনেক ক্লেশই 
পেয়েছেন, আজ আপনার সুদিন উপস্থিত, আপনি কন্তা জামাতা 

সুন্্র্গণ সমভিব্যাহারে রাজধানী গমন করুন, সুখে রাজত্ব করুন 

গে। বন্ধুগণ! তোমরাও গৃহত্যাগী হরে বহুকাল বনে বনে ভ্রমণ 

কঃরো্যৎপরোনান্তি ছুঃখ পেয়েছ, তোমাদেরও আজ গুভদিন, 
বা পত্রকলত্রের 'মখ দেঠথ হৃদয়কে 'শীত্দলা কর গে। ম। 
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রঙ্গিণি ! রাজরাজেস্বরি ! রাজ্যেশ্বর পিতা, রাজোশ্বর ভর্তা, স্লাখ্য 
ভগিনী ভগিনীপতিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে যাও, মা! তোমাও্ই 

রাজ্যস্থিতি। মা সরলে! তুমিও জোষ্ঠভাত, স্বামী, "গিনী 
ভগিনীপতির সঙ্গে গৃহে গমন কর, মা! সেথা ভূগি অতুল খশথ্্য 
ভোগ কর গে, স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ দয়া দাক্ষিণাগুণে ক্া্মংসারকে 

স্থণীতল কর গে। আর রাজন্! চলুন, আমরুও আপন গন্তব্য 

স্থানে গমন করি। রাজন্! জানিতাম আপনি চিরঞফাল সুচতুর, 
কিন্ত আপনি যে এমন চতুরচুড়ামণি, তা ত কখন জানি নাই) 

যা গোবিন্দরস প্রমোদমধুরা সা মাধুরী সু! শাধুরী 
যা লোকদ্বয়সাধনী তন্থৃভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী। % 

আপনি আবার যে গ্রহিকরাজ্যপণে দ্লারাজ্য কিনিতে 

জানেন, কাচপণে মণি কিনিতে পারেন, আপনি যে এ: নর 

বণিক্, তা কে জনিত ? চলুন, আর বিলম্ব কেনু 1 ৮ 

রাজা। ওকি নিদারুণ কথা, যাদব! দেখ, যে অর্গে। 

্রক্চন্দন নিত্যনৃতন মণিকাঞ্চন শোভা পেত, সেই অঙ্গে আজ 

বিভূতি! থে মন্তকে পরয়সুথস্পর্শ নক্ষত্রথন্চিতশরদাকাশসদৃশ 

রী শোভা পো, সেই মন্তকে জটাধারণণ] 

ধরণীমগ্ডল ধারণ করেছে, সেই হস্তে আজ কমঞ্জলু, 

করেছ কি! ওহো, এ সুখের দিনে কি মর্মান্তিক দা 

পেলেম! হা, ভাই, তুমি চিরকাল নিষ্ঠুর । 

যাদব। দিনা পরিবর্তয়স্তঃ 

আত্মানমাত্মন্তবলো কয়স্তঃ। 

নাস্তং ন মধ্যং ন বহিঃ শ্মরস্তঃ , 

কৌগীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥/ 
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স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ 
সুশাস্তসর্বেিয়তুষ্টিম্তঃ 
অহণিশং ব্রহ্মস্থথে রমন্তঃ 

কৌগীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ | 

পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ 

পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ। 

ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমস্তঃ 

কৌগীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ 
হে.কৌগীনধর ! এ জগতে আপনিই যথার্থ ভাগ্যবান, আমি 

ীপনারই অনুগামী হই। সর্বত্যাগিন!.১আপনি আর কেন 

রলার মুখখানি সঙ্গেহ সতৃষ্ণ নয়নে দেখছেন? সন্াসিন্ ! 

[পনি ত প্রিয় অপ্রিয় সকলি নারায়ণে হস্ত করেছুন। চলুন, 

[১)্তব্য স্থানে যাই। 
:,১২ নন্যাসী। হা, চল। 

| (প্রস্থানো মুখ ) 
রাঁজা। পুণগ্তরীক ! আমার জনকঅননীর প্রিয় পুত্র ! আমর , 

দেহের একমাত্র পাত্র! তুমি কোথা যাধু? আমার দক্ষিণ 

হু! ধ্রতামার অরণ্যে বিসর্জন দিয়ে কিরূপে আমি ঘরে যাৰ? 

[মি ৬ বৃদ্ধকালে, গৃহবাসী হব, আর তুমি ভিক্ষাজীবী হয়ে 

গৃষ্দিগস্তরে ভ্রমণ কণর্বে! ধর্মজ্ঞ! এ কি বিপরীত বিচার 

"ত্ছে! তাই, ঘরে চল; আমি কন্যা! ছুটি জামাতা ছুটিকে নিয়ে 
াজেত্ব আহ্লাদে অবশিষ্ট জীবন আতিবাহিত ক*র্ব, আর 

| তুমি পরাঁজকার্ধ্য নির্বাহ ক+র্বে। ভাই, .আমার এ 
র্থব্যর্থ ক'রু না) ঘরে চল। '+ 










